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Folders deze week:
Paris Bodyfashion

Roxs Elektro
Huiskens Optiek

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

Industrieweg 27a, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein Nijnsel
Tel.: 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nl

U bent vrij om uw autoschade 
te laten herstellen waar u maar 
wilt. Bij ons heeft u altijd:

• een gratis leenauto 
• 4 jaar garantie 
• geen eigen risico.

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

‘LAAT DE WINTER 
MAAR BEGINNEN’

Boudewijns Schoenen B.V.
Nieuwstraat 24, 5491 AC Son
www.boudewijns-schoenen.nl

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Behekste dochters, boze graven en dolende zombies 

Hoewel het afgelopen maandag of-
ficieel Halloween was, werd er op 

vrijdagavond al gegriezeld aan de 
Hoogstraat en in de Hoefstraat. Kin-

deren en ouders kleedden zich 
zo griezelachtig mogelijk en trok-

Ouders nemen een kijkje in OJC de Werf
OJC de Werf is toegankelijk voor 
iedereen. Daar staat het jongeren-
centrum om bekend. Afgelopen 
vrijdagavond stond de deur weer 
wagenwijd open, maar deze keer 
was het de tijd voor alle ouders 
om een kijkje te komen nemen. 

Een vast team van 23 vrijwilligers zet 
zich in om de Werf leuk en aantrek-
kelijk te houden. Iedere vrijdag en 
zaterdag zijn de meeste jongeren er 
wel te vinden. De ouders van deze 
kerngroep, maar ook de ouders van 
andere vaste bezoekers kwamen 
even binnenvallen. Sommige ston-
den direct met hun zoon aan de ta-
felvoetbaltafel, terwijl anderen eerst 
even werden rondgeleid door het 
gebouw. Daarna werd er gezellig 
verder gekletst aan de bar.
Daar zat ook voorzitter Bart van 
Kessel. Hij nam onlangs het stokje 
over van ex-voorzitter Joep. Bart: 
“Toen joep aan het roer kwam be-
leefde ‘de Werf’ een dieptepunt. 
Er waren maar acht vrijwilligers. 
Daarom gooide ze er meteen een 
campagne tegenaan en dat heeft 
veel nieuwe mensen opgeleverd. 

Op dit moment zijn we tevreden 
over de huidige groep, maar nieu-
we aanwas lijkt uit te blijven. We 
zijn nu met het jongerencentrum 
HONK bezig om ons daar meer 
bekend te maken. Hopelijk gaat 

dat zijn vruchten afwerpen en dur-
ven nieuwe jongeren hier binnen 
te komen.” 
De ouders konden met eigen ogen 
zien dat hun kroost in het week-
end goed onderdak heeft. De sfeer 

is goed, ze leren zelfstandig en als 
groep organiseren en het is er al-
tijd opgeruimd. Dus als ouwelui 
binnenkort hun kind over de Werf 
horen praten… U kunt ze er met 
een gerust hart heen laten gaan.

ken langs de deuren om al zingend 
snoepjes binnen te halen.  

Buurtvereniging de Hoef vierde al 
voor de vierde keer op een rij Hal-
loween. Ieder jaar weer maken ze er 
een schrikwekkend boeltje van.  De 
aardige buren zongen mee of luis-
terden graag en gaven dan wat lek-
kers. En ieder jaar doen ze wat extra 
moeite om de minderjarige zombies, 
spoken en heksen te verrassen. 
Ook in de Hoogstraat werden de 
meest enge pakken voor de dag 
getoverd. Sam, Cas, Jelt en Daan 
vierden vrijdagavond voor groep 8 
van basisschool Dommelrode hun 
verjaardagen in Halloweensfeer.
Nadat de duisternis was ingeval-
len veranderde de Hoogstraat en 
achterliggend gebied in een grie-
zelige omgeving waar met enige 

regelmaat het geluid van kerkklok-
ken, kettingzagen en gegil werd 
gehoord. In vier groepjes gingen 
de kinderen op pad en ontmoet-
ten: spokende schele Harry en zijn 
behekste dochter, de dolende witte 
Amalia, een boze graaf en diverse 
zombies. Natuurlijk vonden de kin-
deren het niet eng, maar ze waren 
wel weer blij toen ze terugkeerden 
bij het spookkasteel.  

10% korting 
op vertoon 

van studentenpas
Geldt voor alle behandelingen

Mgr. Bekkersplein 6-A
0413 - 478388

www.savohs.nl
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Heuvel 17,
5492 AC  Sint-Oedenrode
Postbus 28,
5490 AA  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-479322
Fax: 0413-476942
redactie@demooirooikrant.nl

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 17:00 uur
advertenties:
maandag tot 17:00 uur
familieberichten:
dinsdag tot 12:00 uur

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
www.demooirooikrant.nl,
redactie@demooirooikrant.nl 
of bel in kantooruren:
0413-479322

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

Aan de inhoud van 
DeMooiRooiKrant is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt.

Start grondwerk Hart van Olland

Een paar weken geleden kon na 
een lange periode, de realisatie-
overeenkomst tussen de gemeen-
te en woningbouwvereniging 
Wovesto worden getekend. De 
aftrap van het toekomstige Hart 
van Olland was hiermee eindelijk 
een feit. 

Ban Bouw uit Nuenen zal, in sa-
menwerking met een aantal on-
deraannemers, de bouw van Hart 
van Olland in goede banen lei-
den. Inmiddels hebben de markt-
kooplieden plaatsgemaakt voor de 

nieuwbouw. De wekelijkse markt 
staat sinds kort op het dorpsplein 
en de bouw van de muur van het 
schoolplein aan de kant van het 
Binnenveld is zo ongeveer afge-
rond. Afgelopen week begon Fred 
van de Laar met het grondwerk; 
oftewel met het ontgraven van 
de bouwput. De vormen van het 
Hoofdgebouw zijn hierdoor goed 
duidelijk geworden. Deze week 
zullen de palen worden geboord. 
Als de boorpalen zijn aangebracht, 
kan de aannemer met de funde-
ring beginnen. 

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl

De Speel-o-theek, ook iets voor u?

Sinds enige tijd is de Speel-o-
theek verhuisd. Wist u dat al? Voor 
DeMooiRooiKrant bezocht ik de 
speelgoeduitleen in het pand dat 
ze sinds een aantal maanden de-
len met het CJG (Centrum Jeugd 
en Gezin). “We zaten eerst in de 
bibliotheek, maar de gemeente 
wilde graag de combi met het 
CJG”, aldus Heidi van den Heu-
vel. Samen met Karin de Jong was 
ze net bezig het ingeleverde ma-
teriaal te controleren. Met nog 14 
collega’s, werken beide dames als 
vrijwilliger bij de speel-o-theek. 

Door: Ria Balk

Terwijl we praten, komt een vrouw 
het teletubbiehuis ophalen dat ze 
voor haar kinderen had gereser-
veerd. “Ik dacht eerst dat de verhui-
zing wel een dip zou veroorzaken”, 
aldus Karin, “maar dat valt mee. 
We hebben toch altijd wel behoor-
lijk wat aanloop.”Heidi: “Mensen 
komen naar het consultatiebureau 
of de huisarts en vallen dan even 
binnen.” Inderdaad, continue drup-
pelt de één na de ander binnen, kijkt 
even rond en vertrekt dan weer met 
iets van zijn of haar gading.
Heidi: “Het voordeel van de speel-
o-theek, is dat je het speelgoed 
eerst eens kunt uitproberen. Je 
hoeft niet meteen iets te kopen. 
Soms is speelgoed maar voor even 

leuk, dan leen je de volgende keer 
weer wat anders.” De dames laten 
me een aantal volle mappen zien. 
Daarin staat al het speelgoed wat 
kan worden uitgeleend en dat is 
behoorlijk wat. Ook voor opa’s en 
oma’s kan de speel-o-theek een 
uitkomst bieden. Of bijvoorbeeld 
voor kinderfeestjes: behalve feest-
tronen, zitten er diverse themakis-
ten in het assortiment. Een leuk 
idee misschien voor uw jarige job?  
Heeft u interesse? Loop gewoon 
eens binnen bij de Neulstraat 29. 
De openingstijden zijn: ma 18.30-
20.30u, vrij 10.00-11.30u en zat 
10.00-12.00u. 

OVERLIJDENSBERICHTEN

“De dood is slechts het doven 
van de kaars 
omdat de ochtend is aangebroken”.

Wij zijn verdrietig om het afscheid 
maar dankbaar voor wie zij voor ons was. 
Uit ons midden is heengegaan

Cornelia Machelina Buren – van Steensel
Cocky

Slikkerveer, 1 juli 1944            Eindhoven, 27 oktober 2011

gehuwd geweest met

Piet Buren  (overleden in 2001)
 
 Veldhoven:  Monique Buren – Jan Verstappen
   Sanne
   Emmy

 Amsterdam:  André Buren – Patricia Bedoya
   Lorena
   Sophia
Koninginnelaan 100
5491 JX Sint-Oedenrode

De afscheidsdienst in de kerk van de Eenheid in Christus 
te Son en de begrafenis op het H. Martinuskerkhof te 
Sint-Oedenrode hebben op 1 november 2011 plaatsgevonden.

BEDANKT

Wij willen iedereen bedanken 
voor de overweldigende 
belangstelling bij de ziekte en 
het overlijden van Elke.

 
Bijzonder dank aan 
de heer Vermeulen en de 
medewerkers van Pantein, 
familie en bewoners 
van de C.Rossemsstraat.

 
Gerard Van Enckevort en kinderen
november 2011
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Honderden pieten laden op dit 
moment de grote stoomboot in 
voor de lange reis naar Nederland. 
Over enkele weken zal Sinterklaas, 
samen met zijn gevolg, voet aan 
Nederlandse bodem zetten. De 
geur van pepernoten en de volle 
schoorstenen komen nu wel heel 
dichtbij. Dat de Sint veel hulpsin-
terklazen en hulppieten heeft is 
allang bekend. Zelfs in Rooi lopen 
er een paar rond….Al jaren helpen 
hulpsint Walter met zijn hulppieten 
Michiel en Lenneke de grote baas.  
Met heel veel plezier werken ze 
in een paar weken tijd tientallen 
huis- en bedrijfsbezoeken af. Ook 
dit jaar staan ze paraat om alle 
Rooise kinderen blij te maken! De-
MooiRooiKrant kreeg van de Sint 
het adres van deze drie en ging op 
onderzoek uit.

Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
Walter: “Mijn vader Jan speelde al 
jaren voor Sinterklaas in Sint-Oe-
denrode. Daar kennen veel men-
sen hem van. Toen hij stopte werd 
mij meteen gevraagd om de staf 
over te nemen. Na een paar jaar 
besloot ik om dat te doen. Michiel 
en Lenneke ken ik vanuit het café, 
al kende ik Michiel al van vroeger. 
Mijn vader speelde bij hem thuis al 
eens Sinterklaas. Toen al was Mi-
chiel helemaal gek van de Sint. Op 
een avond in Oud Rooij besloten 
we om samen te gaan werken.”
Michiel: “Ik had al eens in Eerde 
meegedaan en vond dat erg leuk. 
Daarna heb ik Lenneke gevraagd. 
Die was meteen enthousiast.”

Lenneke: “Stiekem zijn we al even 
bezig. Ik zelf ben op mijn veertien-
de gestart met Zwarte Piet spelen. 
Inmiddels zijn we alweer aan de 
tweede generatie begonnen. Ik ken 
nu iemand van achttien jaar bij wie 
ik Zwarte Piet heb gespeeld toen hij 
klein was. Dat is wel apart!”

Wat is er zo leuk aan Sinterklaas 
en Zwarte Piet spelen?
Walter: “Het is alleen al leuk dat 
de mensen ons niet herkennen. 
Dat levert ooit grappige situaties 
op, maar je moet ook opletten 
dat je je mond niet voorbijpraat 
bij kinderen die je kent. Ook is het 
prachtig dat we bij alle rangen en 
standen over de vloer komen. Er 
zijn lieve kinderen, maar ook best 
brutale.”
Lenneke: “Toch is het altijd een 
feestje. We weten namelijk van el-
kaar precies wat we doen. We zijn 
goed ingespeeld. Overal waar we 
komen zijn de mensen vrolijk en 
wij kunnen mensen in de maling 
nemen, heerlijk.”
Michiel: “Iedereen heeft zijn taak. 
Omdat Lenneke voor de klas staat 
weet ze precies hoe ze de kinderen 
moet behandelen. Kinderen die er 
een beetje buiten dreigen te val-
len, betrekt ze er perfect bij.”

Zijn er kolderieke momenten die 
jullie met ons willen delen?
Lenneke: “Het is sowieso altijd dik-
ke pret, maar ik moet nog steeds 
lachen om het avontuur in Olland, 
haha! We zijn daar een keer de 
sloot in gereden en moesten er dus 
met de auto worden uitgehaald. 

Je kan wel indenken dat we te laat 
waren…”

Walter: “Bij Ahrend heb ik eens, 
samen met een goede Surinaamse 
collega, een leuke grap uitgehaald 
met onze collega’s. In de pauze 

draaide we de rollen om. Ik in een 
Zwarte Pietenpak en hij als Sinter-
klaas. Toen we de kantine inkwa-
men, lag iedereen op de grond van 
het lachen.”

Sinterklaas Walter en zijn Pieten 
Michiel en Lenneke zijn nog steeds 
te boeken voor een onvergetelijke 
Sinterklaas. Wilt u een bezoekje 
van ze? Bel dan na 18.00 uur de 
Pietenlijn: 06-22121628 of mail 
naar: zwartepiet01@hotmail.com

Lopend bu�et en WOK teppanyaki 
Elke zaterdag lopend bu�et

2 uur onbeperkt eten en drinken voor €19,80
op zondag voor €21,80

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode

“ Het Roois Kaashuis ”

Heeft u al aan kerstpakketten gedacht ?

Kerkplein 1a, 5492 AN Sint-Oedenrode, Tel. 0413-478791

De mooiste kerstpakketten 
en relatiegeschenken geheel 

naar wens samen te stellen

Kom vrijblijvend langs 
of maak een afspraak
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KEURSLAGERKOOPJE

500 gr. rundergehakt + 4 

speklapjes

samen voor

5

95

SPECIAL

Knapzak

per stuk

2

25

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden kipfilet + 

cervelaatworst

2 x 100 gram

2

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

chinese tomatensoep +

spare-rib

1 liter + 1 stuk

7

99

WEEKAANBIEDING

ribkarbonade

diverse soorten

4 stuks

5

99

G. Kluijtmans, keurslager
Kerkstraat 13, 5492 AH  ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.keurslagerkluijtmans.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Hulpsint en Pieten zorgen voor onvergetelijke momenten

Aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag. Boskantseweg 87, Sint-Oedenrode.

NIEUW in
assortiment
Heerlijke stamppotten 
uit eigen keuken. 
Kunnen direct in de 
magnetron! Deze week in de aanbieding:

• Andijvie-stampot
 met spekjes 100 gr. € 0,59
• Herfst salade ‘nieuw’ 100 gr. € 0,79
• Comice handpeer kg. € 0,79
• Spaanse Clementines ‘super’ 15 st. € 1,95

“MIJN VADER SPEELDE BIJ HEM THUIS AL 
EENS SINTERKLAAS. TOEN AL WAS MICHIEL 
HELEMAAL GEK VAN DE SINT”
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Op jacht naar de Prins

Ja beste Papbuiken en Pap-
buikinnen, het komt steeds 
dichterbij. Hier komt ie 
dan, de voorlaatste tip:

Tip 10: 

Ze komen hun afspraken na
Ja, dat mogen we wel hopen, als hij heeft 
beloofd aan de PK dat hij dit jaar onze neije 
Hoogheid zal zijn, dan mogen we hopen dat 
hij zich aan die afspraak gaat houden. We 
hebben al eens een Prins gehad, die zich 
eventjes terugtrok, terwijl niemand het in de 
gaten had !! Maar ja, die had een look-a-like 
ingezet. Maar ons nieuwe koppel houdt zich 
normaliter aan de afspraken, zouden het dan 
muzikanten zijn, want die moeten zich aan 
de afspraken houden, een band of orkest 
zonder twee leden, dat klinkt niet optimaal. 
Of ondernemers, die moeten zich ook aan af-
spraken houden. Eigenlijk, wie moet dit niet, 
maar dóet het niet, hun wel dus!

Volgende week gaan we nog eens alles op 
een rijtje zetten, en als u nog iets interessants 
weet te melden, schrijf het op het gasten-
boek van papgat.com, wie weet kunnen we 
het er hier volgende week, drie dagen voor 
de onthulling, dan nog even over hebben! 
En als u nu al zeker weet wie de neije is, speel 
het spel dan sportief, vertel het niet verder, 
maar geef het door aan de voorzitter van de 
Prinskeuzecommissie: 
Theo Strijbos, Boskantseweg 78, 
5492 VB Sint-oedenrode,  
strijbos.rooi@planet.nl
En de traditie is dat de eerste die met de 
goede namen komt een overheerlijke Prinse-
lijke Papgatwijn persoonlijk krijgt aangebo-
den door de neije Hoogheid en gevolg, en 
natuurlijk verdient deze persoon de eeuwige 
Papgatroem!

Tot volgende week met de laatste tip, en ver-
geet 12 november niet in te plannen !!

Coöperatieve Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel U.A. 
gevestigd te Schijndel

Wij nodigen onze leden van de

afdeling Particulieren van harte uit

voor de afdelingsvergadering

op maandag 28 november 2011.

U bent welkom vanaf 19.30 uur

in 't Spectrum, Steeg 9 in Schijndel.

De vergadering begint om 20.00 uur.

In het eerste deel van de vergadering

krijgt u een toelichting op de jaarcijfers

2010 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. De ledenraad doet

verslag van zijn activiteiten.

Het tweede deel van de avond wordt

ingevuld met een inspirerende

presentatie door Minke Booij.

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode. 

Hieronder vindt u de verkorte agenda

- Opening

- Notulen van de vorige vergadering

- Toelichting op de jaarcijfers 2010

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf

- De ledenraad aan het woord

- Rondvraag & mededelingen

- Presentatie Minke Booij

U bent van harte welkom!

De afdelingscommissie en de directie

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.

Weersverwachting:
De komende 24 uur zal zware storm 
ons land bereiken,
met windsnelheden van 150-200 km 
per uur.
Advies: Oppassen ‘geblazen’.
      
    Kees Hermis

Campagne Unicef vanaf het najaar 2011:

Kinderarbeid, dat pikken we niet!

Daarom voert Unicef Nederland 
actie!! Ongeveer 150 miljoen 
kinderen tussen de 5 en 14 jaar 
werken wereldwijd onder zware 
en gevaarlijke omstandigheden. 
Deze kinderen werken als huis-
sloofjes, in steengroeven en 
goudmijnen, op plantages of in 
fabrieken. Ze kunnen hierdoor 
niet gewoon kind zijn en het werk 
dat deze kinderen doen is scha-
delijk voor hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. Unicef 
vindt dit onacceptabel en voert 
daarom actie. Unicef helpt kinde-
ren in ontwikkelingslanden in de 
strijd tegen armoede en bij het 
opstellen van wetten om kinderen 
tegen uitbuiting en kinderarbeid 
te beschermen. Want wat we voor 

onze eigen kinderen onacceptabel 
vinden, is dat immers ook voor 
kinderen in ontwikkelingslanden.

Ook de vrijwilligers van  Sint-Oe-
denrode ondersteunen deze actie:  
de verkoop van cadeaus en kaar-
ten is van start gegaan. Dit jaar 
zult u ook middelbare scholieren 
achter onze verkoopkraam zien. 
Kiki en Aimée hebben voor hun  
maatschappelijke stage Unicef ge-
kozen. Wat is nu mooier als jeugd 
zich vrijwillig inzet voor kinderen 
die het niet zo goed hebben als 
zijzelf. Bovendien kunnen we hun 
hulp heel goed gebruiken omdat 
we dit jaar met minder vrijwilligers 
zijn en we zoveel mogelijk naar de 
klanten toe willen komen.
Zoals  de laatste jaren kunt u ons 
vinden in een van de Rooise super-
markten en wel:

Vrijdag 11 en zaterdag 12 novem-
ber bij de Jumbo
Vrijdag 18 en zaterdag 19 novem-
ber bij Albert Heijn
Vrijdag 25 , zaterdag 26 en zondag 
27 november bij de Emté
In de periode van 7 tot 21 decem-
ber op woensdag, vrijdag en zater-
dag in de bibliotheek.
Ook thuis kunt u terecht bij het 
Unicef-team. De vaste verkoop-
punten in Sint-Oedenrode zijn:                     
Jola van Hees, Oranje Nassaulaan 
122, Tel.  474980. 
Mieke Hoesloot, Azaleastraat 44,  
Tel 472025.
Trudis Duffhues, Baron van 
Coehoornlaan 2, Tel. 490580. 

Mocht u uw bestelling per email 
willen doen ook dat kan: 
trudisduffhues@hotmail.com

www.vanhoofbetonboringen.com

zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.

“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Lopend buffet
Volwassenen     van €16,80 voor €14,80 p.p
65+       van €15,80 voor €13,80 p.p.
Kinderen 0-2 jaar    GRATIS
Kinderen vanaf 3 jaar   €2,50 per persoon
Per leeftijdsjaar boven 3 jaar   €1,- extra (t/m 11 jaar)
Voor de kinderen een kleine verrassing

Fris, bier en wijn    €1,-

Lopend buffet op andere dagen,
vanaf 15 personen graag reserveren.

Het buffet bestaat uit:

Openingstijden
7 dagen open
Maandag t/m donderdag: 
van 16.00 tot 21.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 
van 16.00 tot 22.00 uur
Zon- en feestdagen: 
van 12.00 tot 22.00 uur

Novemberaanbiedingen

Soep
Sushi
Koude voorgerechten (Hollands)
Kantonees
Thais

Indisch
Hollands
Sezchuan (Pittig)
(vers) Fruit

Kam Fa
Chinees Indisch Kantonees 
Specialiteiten Restaurant
Lindendijk 5
5491 GA  Sint-Oedenrode
tel. 0413 - 477 102
www.kamfa.nl - info@kamfa.nl30 jaar

kam fa

Kam Fa - Kam Fa -
 Kam

 Fa -
 Kam

 Fa - Kam Fa - Kam Fa - Kam
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Mo(o)i Rooi in Amerika
Een oplettende lezer van DeMooiRooiKrant maakte in 
Amerika deze foto. Het scheelt maar 1 letter, maar wat 

een geweldig nummerbord is dat! Mo(o)i Rooi rijdt zelfs 
in de States zijn rondjes!

Silvie is jarig!!!

Ze staat in de krant!

Aan de TU/Eindhoven is op 
donderdag 27 oktober jl.

M.C.F. (TIJS) DONKERS

 

M.C.F. Donkers 

-CUM LAUDE- GEPROMOVEERD
Titel dissertatie; 

Networked and Event – 
Triggered Control Systems.

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

Van der Wijst Keukens B.V.
Vluchtoord 39 Uden, Tel: 0413-262093

www.grando-uden.nl

Volop 
gratis parkeren 
voor de deur.

Nieuws van Sinterklaas
Vorige week was de eerste Piet  al 
gezien in Rooi. Het blijkt dat hij 
inderdaad is komen kijken of hij 
een mooie locatie voor het Pie-
tenhuis kon vinden.  Hij lijkt deze 
locatie gevonden te hebben aan 

de Borchmolendijk. Vanaf 13 no-
vember zullen de Pieten daar on-
derdak vinden. 

Natuurlijk kan Sinterklaas ook van-
daaruit via de computer in contact 

komen met de kinderen in Rooi. De 
website www.sintrooi.nl  heeft de 
mogelijkheid om een e-mail naar 
Sinterklaas te sturen. Alle kinderen 
kunnen daar een bericht achter la-
ten of verlanglijstjes sturen.

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?

Familieberichten 
aanmelden via

 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop even binnen 
op ons kantoor, 

Heuvel 17
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De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl

Collecte alzheimer Nederland
In de week van 7 t/m 11 november 
vindt de jaarlijkse collecte van stich-
ting Alzheimer Nederland plaats. 
Ook in Sint-Oedenrode gaan zo'n 25 
collectanten op pad. De opbrengst 
is bestemd voor wetenschappelijk 

onderzoek naar dementie en hulp, 
informatie en belangenbehartiging  
voor mensen met dementie en hun 
naasten. 
Voor info of aanmelden als collec-
tant bel:

Marianne van Aert 
tel: 0413-473334 
Dorothé Vermeltfoort 
tel: 0413-479434
of via www.alzheimer-nederland.nl

Collecte Nederlandse Brandwonden-
stichting weer succes
In de week van 9 tot en met 15 ok-
tober collecteerden in heel Neder-
land meer dan 50.000 vrijwilligers 
voor de Nederlandse Brandwon-
den Stichting. Ook in Sint Oeden-
rode en de omliggende kerkdor-
pen gingen collectanten langs de 
deuren. En met succes! 

Vol enthousiasme gingen collec-
tanten op pad. ‘Het ging lekker, 
dit jaar’, meldt de collectecoördi-
nator van de Brandwonden Stich-
ting. ‘De collectanten kregen leuke 
reacties aan de deur en gelukkig 
werd er goed gegeven . Daar wil 
ik, mede namens de brandwon-
denslachtoffers, iedereen in deze 
regio heel hartelijk voor bedanken!
 
Gezamenlijk werd een bedrag van 
€ 4108,77 opgehaald. Sint Oeden-
rode € 3043,72, Boskant € 345,85, 
Nijnsel € 479,50 Olland € 239,70.
 
Ernstige brandwonden kunnen je 
hele leven op z’n kop zetten. Het 
medisch traject, met tientallen ope-
raties duurt soms jaren. Daarnaast 
zijn  het vooral de ontsierende litte-
kens die het leven van brandwon-

denslachtoffers moeilijk maken. 
Mensen met brandwonden worden 
vaak nagestaard, gemeden en soms 
niet voor vol aangezien. Daar moe-
ten zij mee leren leven. De Brand-
wonden Stichting helpt hen daarbij.

Al 35 jaar voert de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar strijd te-
gen deze littekens. Dit doet zij op drie 
fronten: Het voorkomen van brand-
wonden, het verbeteren van de be-
handeling en het bevorderen van de 
psychosociale nazorg en begeleiding.

Dankzij de collecte kan de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar 
activiteiten voortzetten. Namens 
de plaatselijke collecteorganisator 
dankt de Brandwonden Stichting 
alle collectanten en gulle gevers in 
Sint Oedenrode voor hun bijdrage 
aan ‘de strijd tegen de littekens’. 

Seniorendag trekt twee bomvolle zalen

Zowel ’s middags (250) als ’s avonds 
(300) zat ‘de Ontmoeting’ in Oden-
dael tot de nok toe vol. Het senio-
renorkest Dommelvolk uit Sint-Oe-
denrode had dan ook samen met de 
KBO voor een mooi en gevarieerd 
programma gezorgd om de Senio-
rendag aantrekkelijk te maken. Op 
het podium kwam veel muziek en 
een flinke dosis humor voorbij. Tot 
groot plezier van het publiek, de or-
ganisatie en sponsoren.

Spreekstalmeester Cees van Rossum 

onderstreepte nog maar eens dat 
de sponsoren van enorm belang 
zijn voor een dergelijk evenement. 
De Lions Club en Rabobank Sint-
Oedenrode/Schijndel fungeerde 
ditmaal als hoofdsponsor, maar er 

waren ook nog tientallen an-
dere geldschieters die tijdens de 
avondvoorstelling bijna allemaal 
een kijkje kwamen nemen. 

Natuurlijk trad het Seni-
orenorkest ook zelf op. Een ervaren 
orkest dat zo nu en dan de han-
den op elkaar kreeg. Daarbij werd 
de muziek van het Heuveltrio uit 
Diessen tevens zeer gewaardeerd 
door het logischerwijs wat oudere 
publiek in Odendael.  Zij treden 
op bij feestelijke gebeurtenissen en 
zijn graag geziene gasten op reu-
nies van Oud-Indiegangers. De gi-
tarist heeft veel binding met Indo-
nesie en zodoende hadden ze ook 
een aantal Indonesische liederen 
toegevoegd. Het repertoire was 
voornamelijk van de jaren 50 en 
60 aangevuld met nederlandstalige 
nummers.

Tonpraoter Rob Verschuren uit 
Breugel was al eens vaker langs-
geweest bij de Seniorendag. Deze 
editie kwam hij als Tarzan het po-
dium. Binnen een paar seconde 
had hij de lachers al op zijn hand 
en dat bleef zo tijdens zijn hele 
buut. Iets wat het duo ‘d’n Val-
kenswirtse twilling’ ook voor el-

kaar kreeg.
Mede-organisator Bert van den 
Berg: “De organisatie van senio-
renorkest Dommelvolk vond de 
seniorendag een enorm succes. 
We hebben toch weer voor ruim 
550 bezoekers een leuke en ge-
zellige middag- en avond kunnen 
verzorgen. Hopelijk kan het senio-
renorkest dit nog jarenlang organi-
seren met de financiële steun van 
onze sponsors. We willen proberen 
om volgend jaar oktober weer met 
een goed gevarieerd programma 
te komen.”

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

Tel 040 202 72 48
info@meubel-stunter.nl
www.meubel-stunter.nl

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Aanbiedingen  

Tuinmeubels: 
25% korting 

Binnenmeubels
nergens goedkoper

Teak Tafels 
15% korting

 
Sint-Oedenrode:
Eerschotsestraat 72e 

open iedere zaterdag van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

6 dagen per week open
en iedere zondag open van 12-17 uur

maandag gesloten
 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

Tel 040 202 72 48
info@meubel-stunter.nl
www.meubel-stunter.nl

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 Nieuws   
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D’EERDSE
ERVEN

eerde wie eerde toekomt

In d’Eerdse 
Erven 
mag u zelf 
zeggen hoe u 
wilt wonen

Meer informatie? 

www.deerdseerven.nl

In opdracht van:  

Aan de rand van het dorp Eerde bloeit een nieuwe wijk op: 
d’Eerdse Erven. Een landelijke en sfeervolle woon- en leefom-
geving met een gevarieerd aanbod van woningen. De eerste 
fase bestaat uit de bouw van vier rijwoningen en twee hoek-
woningen. In dit nieuwe en groene stukje Eerde is nog 1 
hoekwoning te koop. Een fraaie en ruime woning in de stijl van 

NOG 1 WONING TE KOOP!
de jaren dertig op een kavel van 206 m2. Binnen deze gewilde 
stijl kunt u zelf bepalen hoe u de indeling wenst. Ook kunt u 
kiezen voor een casco-oplevering. 

Voor een eerste indruk van d’Eerdse Erven en meer informatie 
over de hoekwoning kunt u kijken op www.deerdseerven.nl.

 T 0413-472 118  

D’Eerdse Erven

Kopers denken mee over ontwikkeling en bouw
Begin november start Bouwgroep 
van Stiphout uit Sint-Oedenrode 
met de bouw  van de eerste wo-
ningen op  d’Eerdse Erven. In deze 
nieuwe woonwijk, gelegen aan de 
doorgaande weg van Veghel naar 
Schijndel, worden vier rijwonin-
gen en twee hoekwoningen ge-
bouwd. Ondanks de malaise op 
de woningmarkt heeft de Rooise 
projectontwikkelaar vijf van de 
zes woningen al verkocht. Eén 
hoekwoning is nog te koop.

Het project d’Eerdse Erven wordt 
in verschillende fasen uitgerold. 
Daarbij hebben potentieel geïn-
teresseerden het voor het zeggen 
hoe de volgende ontwikkelfase er-
uit ziet. ‘Is er meer behoefte aan 
tweekappers of juist aan starters-
woningen?’ is de vraag die project-
ontwikkelaar Marcel Merks bezig-
houdt. ‘Door de mening te peilen 
van onze doelgroep, ontwikkelen 
wij een wijk waar behoefte aan is. 
Voor ons maakt de volgorde niet 
uit. Bij de verkochte woningen in 
de eerste fase hebben we deze 
methode ook toegepast. De toe-
komstige bewoners zijn vanaf het 
eerste moment betrokken bij het 

ontwikkel –en bouwproces.’

Brainstormavonden
Het hele proces van consumentgericht 
ontwikkelen en bouwen wordt door 
Gebr. van Stiphout Projectontwikke-
ling begeleid. Stefan van Nunen (24) 
en Yvon van de Meerakker (22) zijn 
kopers van een woning in de eerste 
fase. Yvon: ‘Nadat we onze interesse 
kenbaar hebben gemaakt, kregen we 
een woonwensenonderzoek thuis-
gestuurd: een vragenlijst waarin we 
konden aangeven wat wij belangrijk 
vonden aan onze toekomstige wo-
ning. Vervolgens werden we uitgeno-
digd voor twee brainstormavonden. 
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben 
we voornamelijk gesproken en ge-
keken naar verschillende geveltypen, 
kleur van de bakstenen en de indeling 
van de woning. Ook hebben we zelf 
een plattegrond gemaakt waarin we 
de meest ideale indeling konden in-
tekenen. Bij de tweede bijeenkomst 
werden de concepttekeningen be-
sproken die naar aanleiding van onze 
ideeën waren gemaakt.’ 

Klankborden
Over het proces van consument-
gericht bouwen zijn de twee jonge 

huizenbezitters over het algemeen 
positief. Stefan: ‘Het is prettig dat 
je mee mag denken, maar het tra-
ject duurt natuurlijk wel langer dan 
normaal. Over sommige zaken 
moet je weer heel snel een beslis-
sing nemen. Als je niet thuis bent in 
die materie, is dat soms wel lastig. 
Je vraagt je dan af of je een goede 
beslissing maakt. De toekomstige 
buren hebben al regelmatig con-
tact met elkaar.’ Yvon vult aan: 
‘Zo kun je ook klankborden of je 
een goede beslissing hebt gemaakt 
en gezamenlijke vragen kunnen 
we ook meteen aan Van Stiphout 
voorleggen’. 

Denk mee over fase twee
Op de speciale website 
www.deerdseerven.nl is meer in-
formatie te vinden over de te koop 
staande woning, het consument-
gericht bouwen en ontwikkelen 
en de volgende ontwikkelingsfase. 
Hier is ook het formulier te vin-
den waarop geïnteresseerden hun 
voorkeur kunnen aangeven.

Lekker en gezond, elke dag weer verse 
salades uit eigen keuken !

Donderdag t/m zaterdag          

Muskaat druiven            
500 gr.        € 1,29
Super!  clementines                                
1 kilo                  € 1,99
Rode kool                   
per kilo                  € 0,79

Ook deze week zijn de appels en peren weer erg voordelig. 
Kom naar de winkel voor nog  meer scherpe aanbiedingen.

Jaarvergadering Rode Kruis
 
Het Bestuur van het Rode Kruis afd. Sint-Oedenrode roept leden en 
vrijwilligers op voor de jaarvergadering op 10 november a.s. De verga-
dering begint om 18.30  uur en wordt gehouden in de bovenzaal van 
Odendael. Op de agenda staan de jaarrekening en het verslag over 
2010 en de begroting en werkplan voor 2012.

Heuvel 26, Sint-Oedenrode, Tel. 0413-472463 

Ook specialist in catering
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

 Nieuws   
advertorial
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Hij hî niks es smal lint en erremoei  
(Hij heeft niets dan smal lint en armoede.)
Gezegd van iemand die het niet breed heeft. BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 De klok is weer terug gezet

Hee!?
Staat de klok 

ineens niet meer 
in de keuken?

mjaaa,
stond toch 

beter in
de kamer

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Het is stil 
 

ik dicht het
lied van de stilte
 
met klanken
van niet gekende 
ritmische noten
gedragen door
weidse nevelbanken
en zo hemels 
onverdroten
 

een zonnestraal
doorkruist deze 
vochtige vlagen
als een strijkstok
door licht gedragen
 
 dan hoor ik slechts
 in het aanschijn
 van de dampige kilte
 dit unieke lied
 over het wezen
 van de stilte

 

Wijkvereniging 
Eerschot
Woensdag 2 november maken 
alle kieners van onze wijkvereni-
ging weer kans op mooie prij-
zen. Het kienapparaat begint om 
20.00 uur de eerste nummers te 
trekken. Marjan heeft de koffie 
en thee klaar dus zorg dat je op 
tijd in Meerschot aanwezig bent. 
In de pauze is er een loterij. Op 
1 december komt sinterklaas en 
zijn zwarte pieten bij de wijkver-
eniging op bezoek. Wij verzoe-
ken de ouders om de kinderen 
voor 6 november op te geven 
door het strookje in de wijkkrant 
in te leveren bij Tonnie en Riny 
van Zoggel. Hertog Janstraat 62

Eerste gezin bouwt aan Elzenpad

In Boskant worden gefaseerd ongeveer 75 woningen gebouwd bij het 
Elzenpad. Die plannen zijn al even bekend. Een aantal van deze wonin-
gen worden klimaatneutraal en gerealiseerd door woningbouwvereni-
ging Wovesto uit Sint-Oedenrode. Deze week is het eerste gezin begon-
nen met de bouw van hun huis. Familie van de Wijdeven woont op dit 
moment nog in een woonunit op het terrein waar hun huis moet komen 
te staan. Langzamerhand zal hun woning steeds meer vorm krijgen. 

Reünie de Black Mopjes 

Geschat, zo een 37 jaar na het 
ontstaan van de Black Mopjes, 
was het dan zover; de reünie. Het 
heeft Tinus van Kaathoven enkele 
jaren gekost om de reünie van de 
grond te krijgen, maar het resul-
taat was er afgelopen zaterdag 
dan ook naar.

De opkomst van rond de 50 per-
sonen was groot en precies goed 
om een gezellige sfeer op te bou-
wen en leuke herinneringen op te 
halen. Uiteraard werd de reünie 
gehouden bij de Beurs, waar som-
mige van de Black Mopjes vroeger 
meer tijd door brachten dan thuis. 
Waarom de naam Black Mopjes 
was niet duidelijk te achterhalen. 

Volgens sommige was het een te-
genhanger van de vele ruige na-
men die toentertijd gebruikt wer-
den. En je moest toch een naam 
op je brommer hebben! Achteraf 
gezien was de naam wel goed ge-
kozen want de hele club bestond 
uit een groep van langharige jon-
gelui, die weliswaar veel bier nut-
tigden maar verder nooit voor pro-
blemen hebben gezorgd. Vooral 
het maken van veel plezier was 
het motto.

Afgezien van het feit dat het lange 
haar bij de mannen veelal plaats 
gemaakt heeft voor een dunnere 
versie of een gehele gladde coupe, 
bleek dat na het drinken van de 

nodige pilsjes, dat deze “middel-
bare” jongeren nog steeds in het 
bezit zijn van een grote dosis hu-
mor en positief in het leven staan. 
Een hele geslaagde avond.

11 t/m 13 november

De PuurBasic.nl 
Wintershow

U bent van harte welkom: 
11 nov:       18.30 - 21.00 
12, 13 nov: 10.00 - 17.00

Showroom van Autobedrijf 
Kees Vervoort
Schietbergweg 2, Nijnsel
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Iets te vieren?

De Kienehoef | Zwembadweg 35-37 
 5491 TE Sint-Oedenrode | Tel. 0413-47 28 77  

info@kienehoef.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

de koninCk • diez • eastborn • ghyCzy • heldense • hofstede 

imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz • maghalke • raanhuis 

rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • van hoof • vi-spring  

w o n e n  •  s l a p e n  •  v e r l i C h t i n g  •  s t o f f e r i n g

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

zondag 6 november geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Ingeborg Minderhoud zet kinderen in hun kracht

De hedendaagse maatschappij 
verlangt veel van ons. Kinderen 
moeten daar in mee. Op basis-
scholen worden ze gestimuleerd 
om  zich cognitief te ontwikke-
len, terwijl juist het sociale aspect 
heel belangrijk is. Aandacht voor 
de emotionele ontwikkeling blijft 
tegenwoordig achter en niet ie-
dereen kan daar mee omgaan. De 
jeugd zal dat zelf niet snel signale-
ren. Dat gebeurt  indirect. Sommi-
ge kinderen kunnen bijvoorbeeld 
boos, onzeker, explosief, eenzaam 
of faalangstig worden. Soms wor-
den kinderen gepest of gaan juist 
zelf pesten. Voor de omgeving en 
het kind zelf ontstaan onprettige 
situaties. Ingeborg Minderhoud uit 
Sint-Oedenrode staat te popelen 

om deze kinderen te  helpen. Ze 
verzorgt een sociale competen-
tietraining voor kinderen, Rots en 
Water genaamd.

Rots en water
Het Rots en Water instituut werkt 
in het hele land met deze metho-
de. Ingeborg heeft er een opleiding 
voor gevolgd.  Rots en Water leert 
kinderen hun gedragsrepertoire uit 
te breiden. Kinderen leren namelijk 
te vertrouwen op hun emotie,   hun 
intuïtie, op hun lichaam en hun 
kwaliteiten. Ook leren ze te kiezen 
vanuit eigen kracht. Ze gaan daar-
door nadenken over contact met 
anderen, het effect van hun eigen 
gedrag, het effect van lichaamstaal 
en leren zo dat ze anders kunnen 

reageren. Ingeborg: “Na een paar 
lessen  kun je al duidelijk gedrags-
veranderingen zien.” 
Afhankelijk van de hulpvraag kan 
de training individueel of in kleine 
groepjes gegeven worden. Ook 
scholen kunnen de hulp inroepen  
van de R&W trainingen voor een 
specifieke groep. 
Op 10 november start de eerste 
kleine groepstraining van 8 lessen 
voor kinderen van 9 tot en met 11 
jaar. Trainingen voor andere leef-
tijdsgroepen starten binnenkort. 

Rouw- en verliesverwerking
Ingeborg heeft al 3 jaar een prak-
tijk voor verliesverwerking voor 
kinderen en jongeren. Scheiding, 
overlijden, ziekte en adoptie. Alle 
vier oorzaken van verlies. Hoe 
verwerk je dat? Dat is heel lastig, 
vooral voor kinderen. Kinderen 
uiten zich moelijker, zijn loyaal en 
het verdriet komt er dus op een 
andere manier uit; Hoofdpijn, 
buikpijn, bedplassen, concentra-
tieverlies of gedragsproblemen. De 
praktijk van Ingeborg helpt kinde-
ren om het verlies een plekje te ge-
ven in het  dagelijks leven. Daarbij 
gebruikt ze creatieve werkvormen 
die bij het kind passen. Kinderen 
komen met hangende schouders 
binnen en gaan huppelend weer 
naar huis. Voor het aanmelden van 
uw kind of voor verder informatie 
www.rouwbegeleiding.com
Tel: 06-11236472

advertorial

10 November: Dag van de Mantelzorg 
Op donderdag 10 november a.s. 
organiseert De Mantelzorgwinkel 
wederom de jaarlijkse  Dag van de 
Mantelzorg, bestemd voor alle man-
telzorgers uit de gemeenten Boekel, 
Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en 
Veghel. De Dag van de Mantelzorg 
is een blijk van waardering voor al 
die mensen die gedurende langere 
tijd zorgen voor een naaste die ziek, 
gehandicapt of op leeftijd is.

Deze middag bent u als mantelzorger 

welkom tussen 13.00 en 13.30 uur, 
waarbij we  de heer Riny van Rinsum, 
wethouder van de gemeente Veghel 
bereid hebben gevonden deze bij-
eenkomst te openen.  U kunt geheel 
vrijblijvend deelnemen aan diverse 
creatieve en actieve workshops of de 
fijne kneepjes leren van het bridgen 
of biljarten. En als afsluiting  volgt 
er een vrolijk optreden van een ver-
rassende cabaretgroep met zang en 
korte sketches, onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Deze ontspannende en creatieve 
dag, mede mogelijk gemaakt door 
vele vrijwilligers en sponsors, wordt 
gehouden in wijkcentrum de Lap-
voet, gevestigd in multifunctioneel 
centrum De Magneet aan de Leest 
45 in Veghel. Bent u mantelzorger 
en wilt u graag bij deze bijeen-
komst aanwezig zijn, meldt u dan 
nu aan bij De Mantelzorgwinkel 
via telefoonnummer 0413-334780 
of info@demantelzorgwinkel.nl.

Meldweek reïntegratie van 
7 t/m 11 november 
Aan het werk vanuit een uitkering? 
“Er is werk voor iedereen”, stelt de 
regering Rutte. Sociale dienst en 
UWV worden weer eens aange-
spoord om mensen met een uitke-
ring sneller aan het werk te helpen.

Meld uw ervaringen aan Vereni-
ging BUS, de vereniging van Bra-
bantse Uitkeringsgerechtigden 
Samen. BUS bundelt signalen van 
uitkeringsgerechtigden, voor de 
belangenbehartiging bij de ge-
meentelijke sociale dienst, UWV 
en politiek. Geef uw ervaringen 
door aan BUS, zowel positief als 

negatief. Samen staan we sterker.

Is er voldoende betaald werk voor-
handen? Zijn uwv en sociale dienst 
u inderdaad behulpzaam? Bestaan er 
voor U mogelijkheden en/of beper-
kingen? Wordt er rekening gehou-
den met uw capaciteiten, kwaliteiten 
en  uw belangstelling? Komt voor U 
financiële onafhankelijkheid in zicht? 
Graag horen wij uw ervaringen. 
Bel naar BUS: 013-4609060. Dat 
kan van 7 t/m 11 november van 
8.00 tot 20.00 uur. Of beantwoord 
de vragen op de website van BUS: 
www.debus.nl

5 NOV. KOOKDEMO WILDGERECHTEN
KIJK OP WWW.HUYBERTS-KEUKENS.NL

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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GEMEENTENIEUWS
Vergunningen 
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van 
bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Graaf Arnulfstraat 22 5491 GL 21-10-2011 Bouw overkapping boven voordeur
Brahmsstraat 26  5491 MR 21-10-2011 Plaatsen dakkapel voorgevel
Ollandseweg 148 5491 XC 24-10-2011 Kappen 1 wilg, 1 notenboom en 2 kastanjebomen
Hoek Berkstraat/Kremselen  27-10-2011 Kappen ca. 35 kerstdennen
Fitselsteeg ongen. Perceel S 465 5491 TW 24-10-2011 Kappen diverse populieren
Bestseweg 3  5492 VH 24-10-2011 Verbouw bijgebouw tbv bed and breakfast
Goeiendonk 23  5492 VR 24-10-2011 Verbouwen boerderij
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Liempdseweg 4  5492SM 27-10-2011 Gedeeltelijk intrekken vergunning activiteit milieu
Bobbenagelseweg 4 5492 VL 27-10-2011 Verbouwen woonhuis en voormalige stal/berging
Damianenweg 3  5491 TJ  25-10-2011 Kappen van 1 vleugelnoot.
Kervel thv huisnummers 1-8 5491 KK 25-10-2011 Kappen van 2 lijsterbessen en 1 haagbeuk onder  
       voorwaarde van herplant.
Graaf Arnulfstraat 22 5491 GL 31-10-2011 Plaatsen overkapping voordeur
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Omschrijving
Donderdonk 4  5492VJ  Veranderen van een boomkwekerij, activiteit milieu
Ollandseweg 142 5491XC  Veranderen van een agrarisch bedrijf met pluimvee en 
     hondenfokkerij, activiteit milieu.
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 3 
november 2011 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Jekschotseweg 13a 5491RB  27-10-2011 Veranderen milieu-inrichting met vleeskuikens  
       (activiteit milieu 1e fase)
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende bouwvergunningen
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Vresselseweg 13  5491 PA 27-10-2011 Bouwen luchtwasser en -kanaal
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Gouden dames armband 

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Donderdag 3 en vrijdag 4 november
- Buurtvereniging Vressel; papiercontainer op het parkeerterrein 
  tegenover de Vresselse Hut

Zaterdag 5 november
- Oudervereniging Sint Petrusschool; papiercontainer tegenover 
  speeltuin Binneveld van 10.00 tot 12.00 uur

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover 
  Ollandseweg 98  van maandag t/m zaterdag

Agenda
Vergadering Voorbereidingscommissie op dinsdag 8 november 2011
In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van 
dinsdag 8 november 2011 (aanvang 20.00 uur) komen de volgende 
onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen
1. Vaststelling nota subsidies welzijn 2012
2. Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2012
3. Vaststelling wijzigingsverordening invoering Lex silencio positivi
4. Vaststelling milieu- en duurzaamheidsjaarprogramma 2012
5. Vaststelling integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2011-2015
 
Vergadering Voorbereidingscommissie op donderdag 10 november 2011
In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van 
donderdag 10 november 2011 (aanvang 20.00 uur) komen de vol-
gende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen
Aanwijzing voorkeurskandidaat invulling horecafunctie park Kienehoef
 
B. Ter bespreking
Notitie ‘Kunstgras in Rooi’

De Voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Voorafgaand aan de vergadering wordt tussen 19.30 en 20.00 
uur het zogeheten technisch beraad gehouden. Daarbij zijn de behan-
delende ambtenaren aanwezig om technische (concrete, feitelijke) vra-
gen te beantwoorden. Ook het technisch beraad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle eerder genoemde onderwerpen. Ie-
dereen die gebruik wil maken van het spreekrecht voor een van de 
geagendeerde onderwerpen, dient dit ten minste 24 uur voor aanvang  
van de desbetreffende vergadering te melden bij de griffier van de com-
missie (0413 481911) of per mailbericht: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor ie-
dereen ter inzage op werkdagen vanaf aanstaande vrijdag van 09.00 - 
12.30 uur, maar zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan Nijnsel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Sint-Oedenrode ma-
ken ter voldoening van het be-
paalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat 
vanaf donderdag 3 november 
2011 gedurende zes weken het 
ontwerpbestemmingsplan “Nijn-
sel” voor iedereen ter inzage ligt.

Voorontwerp
Van 11 juni 2009 tot en met 22 juli 
2009 heeft het voorontwerp van 
het bestemmingsplan Nijnsel ter in-
zage gelegen. Met het ontwerp is 

gewacht op de besluitvorming rond 
de Structuurvisie bedrijventerreinen 
(SVB) en het IDOP Nijnsel. De pla-
nologische aspecten van dit beleid 
zijn in het ontwerp vertaald. Tijdens 
bovengenoemde inzageperiode was 
het mogelijk om een inspraakreac-
tie bij burgemeester en wethouders 
in te dienen. Van deze gelegenheid 
hebben negen belanghebbenden ge-
bruik gemaakt. In het kader van het 
vooroverleg heeft alleen Waterschap 
de Dommel een reactie ingediend. 
Alle reacties zijn in een “Nota in-
spraak en vooroverleg voorontwerp 

bestemmingsplan Nijnsel” samenge-
vat en voorzien van een standpunt 
door burgemeester en wethouders. 
De inspraaknota is opgenomen in 
het ontwerp. 

Inzage ontwerp
Met ingang van donderdag 3 no-
vember 2011 tot en met woens-
dag 14 december 2011 
liggen ter inzage in het kader van 
de zienswijzeprocedure:
 
- Het ontwerpbestemmingsplan 
Nijnsel en bijbehorende stukken. 

- Het Beeldkwaliteitsplan Bedrij-
venterrein Nijnsel.
Alle stukken zijn op de volgende 
locaties in te zien:

- De gemeentelijke website: 
www.sint-oedenrode.nl.

- De landelijke voorziening: 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(zie onder voor de directe link naar 
het plan).

- Het publieksplein van het ge-
meentehuis (geopend op werkda-

gen tussen 9.00 en 12.30 uur).

Zienswijze
Tijdens de periode van terinzageleg-
ging is het voor iedereen mogelijk om 
schriftelijk een zienswijze in te dienen 
bij de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode, postbus 44, 
5490 AA Sint-Oedenrode. 
Tevens is het mogelijk om na het ma-
ken van een afspraak een mondelin-
ge zienswijze in te dienen. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met 
mevrouw Y. Meijkamp.

Raadsbesluit vaststelling van de Verordening 
Gemeentelijke Basisregistratie Personen
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken bekend dat 
de gemeenteraad op 20 oktober 2011 
jl. besloten heeft de Verordening Ge-
meentelijke Basisregistratie Personen 
vast te stellen.

Het betreft hier een verordening die 
zowel de systematische verstrekkingen 

van gegevens aan binnengemeente-
lijke afnemers regelt als ook de ver-
strekkingen in bijzondere gevallen aan 
de zogenaamde vrije derden. Hiervoor 
zijn nadere regels vastgesteld.

Met de vaststelling van deze verorde-
ning vervalt de Verordening Gemeen-
telijke basisadministratie persoons-

gegevens die op 26 juni 2008 was 
vastgesteld.

Het raadsbesluit en het daarbij beho-
rende privacyreglement liggen vanaf 
heden gedurende 6 weken ter inzage 
in het gemeentehuis en kunnen hier 
tijdens openingstijden worden inge-
zien.
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Procedures

Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge-
 richt;
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen 
(art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen indienen.  

U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerp-
besluit ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men 
verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Wat doet de gemeente met uw zienswijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt een besluit genomen. Uw 
zienswijze en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden 
hierbij betrokken. Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte 
gebracht van het besluit. 

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ge- 
 richt;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet 
Milieubeheer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na 
de datum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State; Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Overzicht uitgeschreven gastouders LRK 
(Landelijk Register Kinderopvang):

Sportgala 2012    
Volgend jaar organiseren we 
weer een Sportgala in cultureel 
educatief centrum Mariendael. 
Tijdens dit Sportgala worden de 
sportkampioenen van het jaar 
2011 gehuldigd. De gemeente 
wil hiermee haar waardering uit-
spreken voor het behalen van de 
geweldige behaalde prestaties! 
Tijdens deze avond worden naast 
het Sporttalent ook de ‘Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg en 
Sportvrijwillig(st)er van 2011', 
bekend gemaakt. Zij worden door 
de Huldigingscommissie gekozen.

Aanmelden kandidaten voor 
15 december
Alle bij de gemeente bekende 
Rooise sportverenigingen hebben 
de aanmeldingsformulieren ont-
vangen. Extra exemplaren kunt u 
aanvragen via onderstaand tele-
foonnummer. Ook Rooise sport-
kampioenen die lid zijn van een 
sportvereniging buiten de ge-
meente kunnen voor informatie en 
het toezenden van aanmeldings-
formulieren contact opnemen met 
Jacqueline van der Heijden, team 
Economie, Vrijetijd en Onder-
wijs, telefoonnummer 481911. U 
kunt ook een emailbericht sturen 
naar: jheijden@sint-oedenrode.nl 
Wij ontvangen uw aanmeldingen 
graag voor 15 december 2011. 
Uiteraard kunnen kampioenschap-
pen behaald in de periode van 15 
t/m 31 december 2011 daarna 
nog aangemeld worden.

De criteria voor Sportkampioenen
Om in aanmerking te komen voor 

huldiging sportkampioenen gelden 
de volgende criteria:
* kampioen moet woonachtig zijn 
in de gemeente Sint-Oedenrode of 
lid zijn van een Rooise sportvereni-
ging waarbij het kampioenschap 
moet zijn behaald uitkomende 
voor deze Rooise sportvereniging;
* kampioen kan zowel jeugd als 
volwassene zijn;
* kampioen moet lid zijn van een 
vereniging die (via de sportbond) 
is aangesloten bij NOC*NSF;
* kampioen moet een door de 
sportbond c.q. NOC*NSF erkend 
kampioenschap hebben behaald 
op provinciaal, landelijk, Europees, 
of wereld niveau of een 2de of 3de 
plaats hebben behaald op lande-
lijk, Europees of wereld niveau;
* het college behoudt zich het 
recht voor in voorkomende geval-
len hiervan af te wijken.

De criteria voor Sportman, 
Sportvrouw en Sportploeg
Om in aanmerking te komen voor 
de nominaties Sportman, Sport-
vrouw, Sportploeg gelden andere 
criteria. Hiervoor hoeft men géén 
kampioenschap op bovengenoem-
de niveaus te hebben behaald. Cri-
teria hiervoor zijn:
* genomineerde moet woonachtig 
zijn in de gemeente Sint-Oedenrode;
* genomineerde kan zowel jeugd 
als volwassene zijn;
* genomineerde hoeft geen kam-
pioenschap te hebben behaald op 
provinciaal, landelijk, Europees 
of wereld niveau. In principe kan 
eenieder die een bijzondere sport-
prestatie heeft behaald hiervoor in 

aanmerking komen;
* het college behoudt zich het 
recht voor in voorkomende geval-
len hiervan af te wijken.

Geef kandidaten door voor 
Sportvrijwilliger
De verkiezing tot “Sportvrijwilli-
ger van het jaar” is eigenlijk sym-
bolisch. Immers alle vrijwilligers 
verdienen deze titel! Toch willen 
wij hierbij extra aandacht vragen 
voor deze titel. Voor al deze, voor 
de verenigingen, onmisbare en be-
langrijke vrijwilligers, heeft ook de 
gemeente heel veel waardering. 
Wij willen u dan ook dringend 
vragen om de vrijwilliger(s), in de 
breedste zin van het woord, die 
voor uw vereniging zo belangrijk 
is/zijn, voor te dragen voor deze 
titel. Het aanmeldingsformulier 
kunt u opvragen bij Jacqueline van 
der Heijden. De vrijwilliger moet 
woonachtig zijn in de gemeente 
SintOedenrode of lid zijn van een 
Rooise sportvereniging. Wij zou-
den het erg op prijs stellen als 
ook uw vereniging minimaal één 
vrijwilliger aanmeldt. Tijdens het 
Sportgala zal hier uitgebreid aan-
dacht aan worden besteed. 

Talent van het jaar
Tijdens het gala wordt ook het ‘Ta-
lent van het jaar’ bekendgemaakt. 
Hiervoor gelden geen specifieke 
criteria. Als er zich binnen uw ver-
eniging een talent bevinden dan 
horen wij dit graag van u. U kunt 
hierover ook contact opnemen 
met Jacqueline van der Heijden.

M.H.M.H. van Osch-Mettler, 
reg.nr; 923907907
B.J. van Dijk, 
reg.nr; 627400164
P.C. van Hoof-van der Meijden, 
reg.nr; 167337713
A.M. van Zutphen-van de Meerakker, 
reg.nr; 122248545
A. Sonnemans, 
reg.nr; 150769210
M.C.A. Zoontjens-Jolen,
 reg.nr; 143740076
M.G. van Baast-Buiting, 
reg.nr; 172542479
E.A.J. de Grauw-Bekkers, 
reg.nr; 209745940
A.M. Blommers-Michiels,
 reg.nr; 148346881
M.A.H.A. Dijkers-Werners, 

reg.nr; 110162018
E.J.W. Ketelaars-Vrijaldenhoven, 
reg.nr; 211322544
H.O.M. Bouwdewijns-van de Ven, 
reg.nr; 822508904
C.J. Beerens-Trum,
 reg.nr.; 721643656
A.E.M. van Acht-van Stiphout, 
reg.nr; 122448662
J.M.C. Pepers-Habraken, 
reg.nr; 107523942
M.J. Timmermans-Neggers,
 reg.nr; 218754310
F.G.J. Hagelaars-Schelleken, 
reg.nr; 144483518
K. Speeks-Versantvoort,
 reg.nr; 175847083
J.A.M. van Rossum-van Zwam

Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”



Woensdag 2 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe12 

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Cursussen/Workshops

Gevonden

Kinderyoga en power-4-kids. 
Zelfs in drukke tijden rust 
kunnen vinden.
Info: www.yogacentrumlibra.nl Weet iemand wie deze man is? 

Misschien is er iemand 
die zelfs weet waar de 
foto is genomen. Het is 
ergens in het buitenge-
bied van Rooi, dat wel, 
maar waar??
Mail uw oplossing naar 
redactie@demooirooi-
krant.nl of naar 
henny@fotorooi.nl.
U mag het ook doorge-
ven op ons kantoor aan 
Heuvel 17. 

Oplossing week 43
Antoon van Boxtel leverde het 
volgende aan:

Ik ben de linkse man met het 
paard. Rechts is mijn vader, Jan 
van Boxtel. Ze noemde hem ‘de 
eeuwige sigaar’, omdat hij altijd 
een sigaar in de mond had. Hij 
is in 1994 op 88-jarige leeftijd gestorven. Ik zelf heb vijftig jaar koeien 
gemolken. 

De foto is gemaakt op een akker aan de Sluitappel.

Historische beelden

Ik ben 2 weken geleden mijn por-
temonneetje kwijtgeraakt waar 
hele dure, op maat gemaakte 
oordopjes inzaten. 
Bel naar: 06-16329812 
als u deze gevonden heeft.

Verloren

PERSOONLIJKE BEDRUKKIN-
GEN: shirts, tassen, mokken, 
slippers, rugzakken en meer 
bedrukt met eigen naam en 
afbeelding!
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147

CADEAU-ARTIKELEN: voor Sint 
en Kerst, o.a. kerstboomhangers, 
kaarsen, servetten, engelen!
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 

KAARSEN: persoonlijk bedrukt 
voor huwelijk, communie doop, 
uitvaart, jubileum e.a.
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 

AANBIEDING NOVEMBER: 
pasfoto’s van € 10,= voor € 8,= 
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 

DIGITALISEREN: Super 8, dia’s 
en negatieven overzetten op 
DVD.
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147 

FILM: VHS, DV of Harde schijf 
overzetten op DVD vanaf 
€ 14,95.
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147

Wie heeft tijdens de zwem-
4daagse de verkeerde laarzen 
meegenomen?
Meisjes laars, maat 36.
Tel. 472294 of 06 12480960

Thuis aan komen lopen. Jack 
Russell. Wit met lichtbruine vlek-
jes. Reu. +/- 7 a 8 jaar oud. 
Bikkelkampen 1, 
tel: 0413-477236

Verloren op 27-10 bij de 
Hazenputten een lange honden-
riem. tel.474297

Gouden armband. Heel smal. 
Verloren op buurtfeest Drie-
sprong of op weg naar huis. 
Plaggensteeg, Sonse Heidesteeg, 
Hoogstraat, Schoor. 
Tel: 0413-478358

Partij Thuja Brabant coniferen te 
koop vanaf drie euro p.st. 
0413-471046 of 06-23789472

Opslagruimte te huur 
tot 425m2. 
Tel: 06-10904814

Opel Vectra bouwjaar 1996. 
In zeer goede staat met maar 
148000 km op de teller. 
Interesse? Hij kost maar 850 
euro. 0622149600

ONGEDIERTE!!!
Van Acht ongediertebestrijding. 
0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl

Diversen

Kinderfeestjes en crea-middag 
op de boerderij Kippetje Luna
Tel: 0622476999 of zie 
www.kippetjeluna.nl

De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl

Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537

www.frietfeest.nl
0413-479310 / 06-51601912 

Dieren

Hondenschool het Rooike;
Voor puppy-, basis- en combi-
gehoorzaamheidscursussen.
Voor info/aanmelden; 
06-27038463  
www.hondenschoolhetrooike.nl

In november 2011 starten er weer 
nieuwe cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar:  cursus Avondfo-
tografie Glow Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl.

MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.

Donderdagavond 10 November. 
Compleet verzorgde WORKSHOP 
AVONDFOTOGRAFIE Eindhoven 
Glow. www.deinspiratiestudio.net

Binnenkort in Rooi: 
de webwinkel 
‘de Rooise Juwelier’. 
We houden u op de hoogte.

Peer, heel erg bedankt voor de 
goede verzorging van de ge-
slaagde reünie avond 
namens alle Black Mopjes

Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-17161170

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl

Gezocht

Nette huishoudelijke hulp 
voor 3 uur per week.
Omgeving Dommelrode. 
Tel 06-42157861, na 18.00 uur.
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Heerlijke geuren en kerstdecoraties bij Tuincentrum Krans
Tuincentrum Krans heeft ieder 
jaar écht iets unieks te bieden 
als het gaat over kerstartikelen. 
Bij binnenkomst wordt je ver-
rast door de meest mooie en 
aparte producten die je kerst 
extra onvergetelijk gaan ma-
ken. Vooral door de heerlijke 
geur die er hangt waan je je-
zelf in een kerstparadijs. Yankee 
Candle, de grondlegger van de 
geurkaarsen, is verantwoorde-
lijk voor de voortreffelijke neus-
prikkeling. Evenals de geurpro-
ducten van Ashley en Burwood. 
Nieuw in de collectie van Tuin-
centrum Krans.

Ashley en Burwood is een merk 
dat gespecialiseerd is in allerlei 
unieke geurproducten, zoals geu-
rolielampen,  kaarsen, en geur-

lampen. Vooral het aanbod geur-
lampen is bij Tuincentrum Krans 
heel breed. Het zijn stuk voor stuk 
prachtige lampen die niet alleen 
een heerlijke geur verspreiden, 
maar ook nog eens erg mooi zijn 
als decoratiestuk in de woning. 

Yankee Candle is een op en top 
Amerikaans merk, dat wereldwijd 
enorm bekend is. Het heeft aan 
de Schijndelseweg een prachtige 
hoek ingericht met allerlei kaar-
sen en andere spulletjes van het 
topmerk.  Op dit moment heeft 
Tuincentrum Krans een geweldig 
aanbod kaarsen van meer dan 25 
geuren. Voor de komende kerst 
zijn er weer nieuwe geuren bij 
gekomen, zoals Vanilla Satin, wel-
come christmas, Warm Spice en 
wijngeuren. Voor ieder wat wils.

De brandtijd van de kaarsen va-
rieert, maar de langst brandende 
kaars blijft ongeveer 150 uur 
licht en geur af geven.  Naast 
een compleet pakket van Yankee 
Candle biedt Tuincentrum Krans 
ontelbaar veel kerstaccessoires 
die je bijna nergens kunt vinden. 
De Amerikaanse stijl staat voorop, 
dus veel glitter en glamour. Vooral 
de kersthangers springen in het 
oog. De fraaie figuurtjes en ob-
jecten van het merk Kurt S. Adler. 
Geen standaard kerstballen, maar 
prachtige zilveren en witte her-
ten, sneeuwkristalen, ijsberen enz. 
Natuurlijk ook voor een kleurrijke 
boom volop kerstmanen, sneeuw-
popjes en zelfs voor de kleintjes 
echte sesamstraat en muizen 
hangers. Voor een idyllische kerst 
moet je eerst bij het onderschei-

dende Tuincentrum Krans zijn geweest.
Tuincentrum Krans, Schijndelseweg 65, 
tel: 0413-472529, www.tuincentrumkrans.nl

advertorial

Wereldberoemde DJ Jean draait in café Oud Rooij 

Het is bijna niet te geloven, maar 
wel waar. De wereldberoemde 
Nederlandse DJ Jean komt naar 
Sint-Oedenrode. Op 25 novem-

ber zal hij zijn populaire muziek 
komen draaien in café Oud Rooij. 
Daarmee haalt de kroeg een grote 
vis binnen. De kaartverkoop is in-

middels gestart. Kaartjes zijn te 
koop achter de bar van café Oud 
Rooij en kosten € 7,50 per stuk. 
Deurverkoop: € 12,50.

DJ Jean is een pseudoniem van Jan 
Engelaar. Uitgedrukt in het aantal 
verkochte cd's is hij de populair-
ste Nederlandse DJ aller tijden. 
Zijn meest succesvolle hit is 'The 
launch' uit 1999.
De beroemde DJ begon zijn carri-
ère in 1989 en al snel draaide hij 
in verschillende clubs. Hij werd 
het gezicht van de iT, een uiterst 
populaire club in Amsterdam. DJ 
Jean werkte door de jaren heen 
voor verschillende radio stations, 
zoals Radio 538 en Slam FM. Op 
25 november treedt hij dus niet op 
in Ibiza, Chicago of Parijs, maar in 
het kleine Sint Oedenrode.

Scouting Rooi: leiding gezocht!

De afgelopen weken stelde Scou-
ting Rooi haar speltakken op 
deze plaats voor. De Bevers, Wel-
pen, Scouts, Explorers, Stam en 
PlusScouts hebben zich voorge-
steld. Bij al deze speltakken, behal-
ve de Stam en PlusScouts zijn vrij-
willigers actief ter ondersteuning 
van en als (bege)leiding van de 
speltak. Scouting Rooi is op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die 
het stafteam willen versterken!

Het stafteam van Scouting Rooi 
zorgt ervoor dat elke speltak  ge-
durende het seizoen eens per een, 
twee of vier weken, afhankelijk van 
de speltak, bij elkaar kan komen 
op de blokhut aan het Achterpad 

voor een activiteit. De Welpen vrij-
dagavond (18.30 uur – 20.30 uur) 
en Explorers (21.00 uur – 23.00 
uur) komen op vrijdagavond bij 
elkaar, terwijl de Bevers, Welpen 
zaterdagmiddag en Scouts (allen 
van 13.30 uur tot 15.30 uur) op 
zaterdagmiddag bij elkaar komen 
voor een reguliere opkomst. Een 
aantal keer per seizoen, dit ver-
schilt per speltak, vinden er activi-
teiten plaats die een hele dag, een 
weekend of zelfs een week du-
ren. Al deze activiteiten, van een 
speurtocht in de bossen of een dag 
vlotvaren tot een weekend of een 
week op kamp, vergen veel voor-
bereiding en begeleiding, die de 
leiding van Scouting Rooi verzorgt. 

Natuurlijk bestaat het leiding zijn 
niet alleen uit regelen, voorbe-
reiden en begeleiden, maar kun 
je zelf ook genoeg leuke dingen 
doen! Zo is er voldoende vrijheid 
voor leuke activiteiten, voor zowel 
de kinderen als de leiding en kom 
je terecht in een enthousiast team 
van leiding. Daarnaast organiseert 
Scouting Rooi gedurende het sei-
zoen verschillende activiteiten voor 
haar vrijwilligers en kun je je aan-
sluiten bij de Stam of PlusScouts.

Ben jij enthousiast en zou je graag 
leiding willen worden bij een van 
de speltakken van Scouting Rooi? 
Heb jij daar tijd en zin voor op een 
vrijdagavond of zaterdagmiddag 
en ben je minstens 16 jaar oud? 
Ga dan naar www.scoutingrooi.nl 
voor meer informatie! 

11-11 bal 2011: Hollands 11-11
Over anderhalve week is het weer 
zover. Op 12 november start het 
carnavalsseizoen met het 11-11 
bal. We nemen dan afscheid van 
Prins Mari Pap d'n Urste en Ad-
judant Theo. Daarna worden de 
nieuwe Prins en Adjudant onthuld. 

Dit jaar is het thema van het 11-
11 bal “Hollands 11-11”. Dat valt 
blijkbaar goed bij de prins, want 

de tip van afgelopen week was: 
“Oranje is ok moi”. En er niets 
Hollandser dan oranje. Of is dat 
puur toeval. 

Ben je ook zo benieuwd wie de 
nieuwe Prins en Adjudant worden, 
kom dan zaterdag 12 november 
om 20.00 uur naar De Beurs in 
Papgat. De neije zal vroeg op de 
avond onthuld worden, zodat hij 

nog een mooie avond met alle 
Papbuiken kan feesten, om de car-
naval af te trappen. 

DJ Maarten zal daar net zoals af-
gelopen jaar ook zijn steentje aan 
bijdragen, om er een gezellige, 
Hollandse en carnavaleske boel 
van te maken.

15% korting op 

geurkaarsen 
en 

geurlampen
Alleen vrijdag 4 en zaterdag 5 november

Wij zijn al klaar voor de kerst
Kom eens een kijkje nemen 

in onze sfeervolle winkel

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Apotheek Dommelrode
Sint-Oedenrode

organiseert
bloedsuikermeter controledag

en
een bloedsuiker testdag

De meter controledag wordt gehouden op: 
Dinsdag 15 november 2011.

Op deze dag willen we samen met u de meter en strips controleren.
Mogelijk zijn er in de loop der tijd mankementen opgetreden.

Daarnaast kijken we naar andere factoren die een correcte meting 
kunnen verstoren zonder dat u zich daar bewust van bent.

Er wordt gewerkt met vaste afspraken van ongeveer 10 minuten per persoon.
 U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Belangrijk: Neem de meter, strips, prikpen, lancetten en ijkstrip van uw meter mee!

De bloedsuiker testdag wordt gehouden op:
Donderdag 17 november 2011.

Tijdens de bloedsuiker testdag kunt u gratis en 
zonder afspraak de hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed laten meten. 

Wij zijn geopend van 8.30u t/m 17.30u.

Apotheek Dommelrode                 
Hertog Hendrikstraat 5a            
 5492 BA Sint-Oedenrode             

 Tel: 0413-475665

advertorial
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Hej hej Rooienaren en andere lezers van 
deze krant. Een nieuwe verhaal een nieuw 
Zweeds avontuur.

Honden
Onze eerste hond was Jannes, een asiel-
hond met een verschrikkelijk slecht rapport. 
We waren dan ook zijn laatste kans op adoptie. Om een lang ver-
haal kort te maken. We hebben er tot zijn 13e jaar een geweldige 
hond aan gehad, ondanks dat hij vanaf z’n 7e jaar een achterpoot 
moest missen in verband met kanker. Na drie jaar zonder hond 
te hebben geleefd, voldeden de goudvissen niet meer. Het werd 
geen asielhond, maar een straathond uit Kroatië die in Nederland 
is geboren. Sanne was toen 4 maanden oud. Een hele “goeie loe-
bes”, die het liefst wil zijn waar ik ook ben. Soms zelfs op schoot, 
omdat ze denkt dat 
ze een chihuahua is!!  
Toen onze Zweedse 
plannen definitief 
werden, vonden we 
het een goed plan 
om er een tweede 
hond bij te nemen. 
Sanne is liever lui en 
niet moe!!  Zo kwam 
Whisper bij ons, ook 
een straathond. Ge-
boren in Bulgarije waar ze haar eerste 6 maanden op straat heeft 
geleefd. Overlevingsdrang heeft ze, ze zorgt dat het rond huis 
“muisvrij” blijft. En heeft zelfs al een keer een nachtje buiten ge-
slapen omdat ze weer eens op stap was. Laatst in het bos was ze 
heel gedreven een “slaapplek” aan het maken. Toen de volgende 
dag bleek dat er een vos in had geslapen moest ze er niets meer 
van hebben en ging ze braaf mee naar huis... 

Op z’n Zweeds...
Hej då och vi ses

Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde - Zweden

Luch
tpo

st

De Visarend, de beste vismachine van de wereld

Uren en uren zitten ze verkleumd 
langs de kant van het water zon-
der ook maar iets te vangen. Een 
haakje met een pier eraan, turend 
naar een wiebelend dobbertje, af 
en toe wat lokvoer erbij gooien. 
De gemiddelde visser bakt er over 
het algemeen maar weinig van. 
Zeker als je het vergelijkt met de 
ultieme vismachine, de visarend. 
Als je de visarend per “onderdeel” 
bekijkt, snap je ook waarom.

door: Twanneke van den Oever

Het begint natuurlijk met gecon-
troleerd vliegen. Ingenieurs van de 
Airbus 380 hebben van de arend 
geleerd dat je vleugels niet te lang 
moet maken. De draaicirkel wordt 
dan namelijk te groot en daardoor 
mis je de thermiek. De arendvleu-

gel combineert maximale lift met 
minimale lengte. De opstaande 
vleugelpuntjes die je sinds kort bij 
vliegtuigen ziet, zijn ook van de 
vogels afgekeken. Dat spaart na-
melijk veel energie. De arend kan 
ze ook nog eens als een soort vin-
gers bewegen om voor maximale 
lift en wendbaarheid te zorgen. 

Het oog van de arend wordt we-
reldwijd gezien als het meest ge-
avanceerde. Hij ziet super scherp 
en van grote afstand. De ogen 
zijn bijna net zo groot als die van 
mensen. Aan de achterkant zijn ze 
wel een stukje platter, waardoor 
het beeld uitvergoot wordt. Verder 
hebben ze drie oogleden, eentje 
boven en eentje onder.  Hij “knip-
oogt” vanaf beneden. Het derde 
is het zogenaamde knipvlies voor 

extra bescherming, die beweegt 
als een ruitenwisser. Zo’n knipvlies 
hebben wij ook, maar die doet het 
niet meer, het restant zit in ons 
ooghoekje als een paars klontje. 
Het water beweegt en glinstert, de 
vis beweegt ook. Lastig mikken. 
Jonge arenden hebben nog wel 
eens moeite om in één keer beet te 
hebben, maar puur door ervaring 
gaat dit snel beter. 

Met drie vlijmscherpe vleeshaken 
aan de voorkant en één aan de 
achtkant van de gespierde poot 
heeft een vis geen schijn van kans. 
Vast is vast. “Eagle Claw” is dan 
wel een mooie merknaam voor een 
vishaakje, maar zo trefzeker als die 
van de arend is hij zeker niet.

En ten slotte de bek, super sterk en 
gehaakt, met een scherpe punt om 
de kronkelende gladde vis in be-
dwang te houden. En uiteraard op te 
peuzelen, want daar is het tenslotte 
om te doen. Visarenden zijn ook 
rond de Dommel te vinden, ik hoop 
alleen dat ze geen kwabalen lusten.
 
Een waanzinnig plaatje van alle 
soorten veren die je op één arend 
kunt vinden, de ultieme isolatie en 
ventilatie en je kunt er nog mee 
vliegen ook.

P.S. IVN Rooi is bezig met het 
opzetten van een Dommel-werk-
groep, over alles wat er leeft op, in 
en om de Dommel, belangstelling? 
ivnrooi@gmail.com 

foto: Jan Ebbenn

Natuurwerkdag pure winst voor het landschap
Zaterdag 5 novem-
ber gaat er van al-
les gebeuren in het 
Nederlandse land-
schap. Dan gaan 

duizenden vrijwilligers aan de 
slag bij de grote opknapbeurt van 
het Nederlandse landschap. Wil-
gen knotten, takkenrillen maken, 
het verwijderen van grove dennen 
op de heide of het schonen van 
poelen zijn slechts enkele voor-
beelden van activiteiten. Op heel 
veel locaties gaan jong en oud aan 
de slag in het landschap. 

De Natuurwerkdag is hét jaarlijkse 
moment om een steentje bij te 
dragen aan een mooi Nederlands 
landschap. Zonder hulp overwoe-
kert ons landschap en gaat er 
een hoop natuurschoon verloren. 
Op de Natuurwerkdag wordt ge-
snoeid, geknot en nog veel meer. 
"Lekker buiten bezig zijn”. 
Wil je samen met het IVN ook iets 
doen voor het landschap in Sint-

Oedenrode? Kom dan op zaterdag 
5 november vanaf 9 uur naar hoek 
Vogelsven/Heieind. We gaan daar 
een vennetje “schoonmaken” 
zodat de amfibieën weer licht en 
ruimte krijgen om te leven. Neem 
een snoeischaar mee als je die hebt 
en doe je laarzen aan. Wij zorgen 

voor koffie/thee en soep.
Je kunt je aanmelden bij: 
Bert van de Wiel 
bertvandewiel@hotmail.com  
tel. 0612103465 
of bij Greet Groothuis 
groothuisg@kpnmail.nl  
tel. 0649878442

Workshop “Geldzorgen…zorgen voor geld!” 
Woensdag 23 november organi-
seert het Vrijwilligerssteunpunt van 
20:00 tot 22:30 uur in Mariendael, 
een workshop “Geldzorgen….
zorgen voorgeld” Deze workshop 
geeft u handvatten om bezuinigin-
gen in uw vereniging, stichting of 
maatschappelijke organisatie, te 
lijf te gaan. Bijna alle organisaties 
hebben op het moment te maken 
met afnemende subsidies of terug-
lopende inkomsten. De economi-
sche crisis laat overal flinke sporen 
na. Bezuinigen lijkt dus het tover-
woord om het hoofd financieel 
boven water te houden. Hoe doe 

je dat, kan het wel of zijn er alter-
natieven? 
Er zijn ideeën en strategieën die 
zelfs een verbetering kunnen ople-
veren ten opzichte van de huidige 
situatie van een organisatie. Zo-
wel financieel, organisatorisch als 
inhoudelijk. Want teruglopende 
inkomsten dwingen u beter na te 
denken over de koers van uw or-
ganisatie en de gevolgen daarvan. 
Het blijft nog steeds mogelijk te-
korten weg te werken en nieuwe 
activiteiten te ondernemen. Daar-
voor zijn nog steeds geldbronnen 
te vinden.  Deze workshop geeft 

handvatten om dat te bewerkstel-
ligen.

Gratis deelname
Heeft u vanuit uw vrijwilligers-
organisatie interesse om hieraan 
deel te nemen? Meldt u dan voor 
18 november per telefoon of mail 
aan bij het vrijwilligerssteunpunt 
ondervermelding van naam, or-
ganisatie, contactgegevens en het 
aantal personen (maximaal 2 per 
organisatie). Salus Vrijwilligers-
steunpunt www.welzijnsalus.nl, 
0413-471646 of 
f.broeders@welzijnsalus.nl

Kaarten in Boskant
Na een geslaagde, drukbezochte 
eerste avond in oktober, nodigen 
we iedereen uit voor de tweede 
kaartavond op donderdag 3 no-
vember georganiseerd door 3 
Boskantse buurtverenigingen De 
Beukenbuurt, Boskant-West en 
de Ritabuurt. Iedereen kan komen 
rikken en jokeren en meedingen 

naar de dag- en periodeprijzen. 

De eerste avond werd gewonnen 
door Theo Merks, gevolgd door Leo 
Bekkers en Annemarie Rovers. De 
kaartavond vindt plaats in de kleine 
kamer van De Vriendschap en be-
gint om 20.00 uur. Deelnamekosten 
zijn 1,50 euro per persoon.

Basisschool de Springplank creatief 
Dit schooljaar heeft de creatieve 
kant van het onderwijsaanbod een 
nieuwe impuls gekregen op O.B.S. 
de Springplank. Onder begelei-
ding van enthousiaste leerkrach-
ten en ouders wordt er op speci-
ale creadagen gewerkt aan allerlei 
creatieve activiteiten die in en om 
de school plaatsvinden, maar sinds 
kort ook daarbuiten.

Dansen, vilten, bloemschikken in 

Odendael, de kinderen van de on-
derbouw waren vrijdag 21 oktober 
volop in actie. In de middag was 
het de beurt aan de bovenbouw. 
Zij gingen aan de slag met het 
plakken van fietsbanden, anima-
tiefilmpjes maken en de figuurza-
gen werden ter hand genomen. 
Een geslaagde dag en de resulta-
ten mogen gezien worden! Voor 
meer foto's zie 
www.obs-despringplank.nl 



Woensdag 2 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 15Kunst & cultuur

Drankenhandel
van Boxmeer
Drankenhandel
van Boxmeer

Drankenhandel van Boxmeer

Deken van Erpstraat 20/24
5492 CB Sint-Oedenrode
Tel/Fax. 0413 - 47 51 33

www.wijnslijterijvanboxmeer.nl
info@wijnslijterijvanboxmeer.nl

Fleskaartjes  24-06-2010  11:34  Pagin
Restaurant “De Pelgrim”

Mariahout
0499 - 421448

www.depelgrim-mariahout.nl

Drankenhandel van Boxmeer
Sint-Oedenrode
0413 - 475133

www.derooisewijnboer.com

Een unieke samenwerking tussen 
restaurant De Pelgrim en drankenhandel van Boxmeer

We nemen u mee voor een culinaire reis langs gezellige kraampjes 
met geweldige koude en warme winterse gerechten.

Dit in combinatie met spannende bieren, eerlijke wijnen, 
ruige port en elegante likeuren !

Tevens muziek en entertainment

Donderdag 1 december

“De Bourgondische Pelgrimstocht”

                                     Tijdstip: 
van 19:00 t/m 23:00 uur

Kosten: 

€ 19,50 p.p.

Locatie: De Pelgrim in Mariahout
Datum: 

Donderdag 1 december ’11

Vooraf reserveren bij De Pelgrim of bij drankenhandel van Boxmeer.
Ook te reserveren via: info@depelgrim-mariahout.nl en info@derooisewijnboer.com

Restaurant

Vergader & Partycentrum

 

D E   B E U R S

Presenteert op zondag 6 november

50 jaar

Heuvel 44 5492 AD Sint-Oedenrode Tel.: 0413-472645

aanvang 16.00 uur, zaal open 15.00 uur

Entree € 3.-

THE DYNAMITE SHADOWS

L
i
v

e

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l

Culinaire bommetjes tijdens Bourgondische Pelgrimstocht

“De combinatie van heerlijk eten 
met de juiste drank, moet voor 
een culinair bommetje gaan zor-
gen.” Johan van Boxmeer, van 
de gelijknamige drankenhandel, 
vertelt enthousiast over ‘de Bour-
gondische Pelgrimstocht’ die hij 
samen met Danny Vos van De 
Pelgrim organiseert. Op donder-
dag 1 december is het zover. Dan 
is iedereen welkom om allerlei 
heerlijkheden te komen proeven 
in Mariahout.

Binnen in het restaurant en in de 
zaal van De Pelgrim zullen meer-
dere kramen worden opgesteld die 
allemaal hun eigen lekkere hapjes 

en drankjes voorschotelen. Wild-
gerechten, stoofpotten en andere 
kleine hapjes zullen de tongen 
gaan strelen. Johan en Danny zijn 
ervaren genoeg om daarbij de juis-
te drank te serveren die voor een 
overheerlijke combinatie zorgt. 
Dat kan zijn met een biertje, zoals 
het Belgische St. Feuillien, of met 
een likeur of wijn. Behalve eten en 
drinken zal ook de Peppelhoeve 
Tuinstyling & Inspiratie / Country 
& Lifestyle store een kraam be-
mannen, ingericht met artikelen 
zoals outdoorkleding. Ook laten 
ze een PowerPoint presentatie zien 
met informatie over wat de Pep-
pelhoeve allemaal doet. Het is een 

goede aanvulling op de winter- en 
wildgerechten. Verder lopen er le-
veranciers rond van producten zo-
als wijn en kaas, die van alles kun-
nen vertellen over hun heerlijke 
versnaperingen. 

Johan en Danny hebben veel zin in 
de avond en staan te springen om 
de gasten te laten genieten. Johan: 
“We wilden al langer iets samen 
organiseren. Nu zijn we op dit idee 
gekomen. Het is  vernieuwend 
met een regionale aantrekkings-
kracht. Heerlijk eten en drinken 
in een relaxte sfeer met ook nog 
leuke muziekoptredens. Vroeger 
kwam iedereen naar Mariahout 
voor Slaats. 1 December moet ook 
iedereen komen, maar dan naar de 
andere kant van de weg, naar De 
Pelgrim.” Liefhebbers van heerlijk 
eten en drinken worden als het 
ware op een Bourgondische Pel-
grimstocht gestuurd. En iedereen 
die wil mag zelfs nog iets nieuws 
proeven. Die avond wordt namelijk 
een nieuw toetje gepresenteerd, 
de Rooise Laarbeker. Nog een ex-
tra reden om op 1 december naar 
De Pelgrim te komen. Bestel snel 
een kaartje en kom mee genieten!

advertorial

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl

 [info@pixelboxdesign.nl]

desIg“Van ontwerp tot realisatie van al uw gedrukte en digitale media”
                           Ruud van de Pol

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl [info@pixelboxdesign.nl]
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MET VOLLE MOND....
Frankenheim 2

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

(In de vorige aflevering beschreef 
de auteur de beginfase van zijn 
verblijf op de privéschool van de 
ex-commando Frankenheim).
Onder het strenge en soms ge-
welddadige regime van “het baas-
je” kozen veruit de meeste leerlin-
gen eieren voor hun geld en werd 
er langdurig en ijverig geblokt. Er 
was nauwelijks een lesrooster, en 
zo er dat al was kon het elk moment overhoop worden gegooid, om-
dat de directeur andere prioriteiten had. Wanneer je dacht dat je goed 
gepresteerd had en dat je vrijdagavond (stiekem) nog wel op stap kon 
met je vriendin –die je natuurlijk tegen zijn wil had aangehouden-, 
deelde hij geheel onverwacht om 16.00 uur mee dat we die avond 
zouden doorwerken. Sakkerjuu, lelijke streep door de rekening…. Dan 
liet ie de heerlijkste broodjes en soep komen en werd er tot 23.00 
uur doorgewerkt, zodat iedereen nog net de laatste trein kon halen. 
Verhalen deden de ronde dat ie wel eens na zo’n avond eerder stopte 
en dan met de hele bubs naar een stripteasetent vertrok, waar hij de 
jongens trakteerde op vrij drinken (bier) en platvloers vermaak. Wij 
echter kregen één enkele maal iets te drinken, notabene in die kroeg 
waar Marcel van Dam en Koos Posthuma plachten te komen! Eens, wij 
waren te laat afgewerkt om te gaan stappen maar te vroeg om naar 
bed te gaan, reden wij in de auto van één van ons (omdat iedereen 
meerder malen gezakt was en/of blijven zitten, hadden de meesten al 
een rijbewijs) naar het Zandpad aan de Vecht, waar hoeren hun be-
roep uitoefenden in woonboten. J., zoon van een cementmagnaat en 
met altijd geld op zak, wilde wel. Hij drentelde over de loopplank en 
klopte op de deur, terwijl wij gespannen toekeken. Hij opteerde voor 
het goedkoopste (de meeste mensen weten ondertussen wat dat in-
houdt) en dat zal wel niet veel enthousiasme hebben opgeleverd aan 
de verkopende kant. Toen hij na 10 minuten weer in de auto stapte en 
wij supernieuwsgierig naar zijn bevindingen visten, sprak hij op lijzige 
Limburgse toon: “Gosmienjaahar, ze was zóo zaaakelijk, ik wou haar 
pekineesje (haar hondje dus) aaaien, en daa moch nie eens!” 

Mijn eigen vorderingen liepen boven verwachting, zó goed zelfs dat 
hij me ’n keer vroeg om op zaterdagochtend met een stel HAVO-
leerlingen wat scheikundestof door te nemen. Toen ik hem verbaasd 
aankeek bood hij me spontaan zijn Porsche 911S aan om naar huis te 
gaan (bonnen voor eigen rekening). Verder bleef hij absoluut onvoor-
spelbaar en kon hij je elk moment de huid volschelden. Eén onzer, telg 
uit een stoer oud Brabants en adelijk geslacht, was niet zo goed in het 
onthouden van wis- en natuurkundige formules, wij zeiden zelfs dat 
ie te stom was om behanger te worden. Toen hij, na diverse aanma-
ningen en waarschuwingen, weer eens met zijn vertederende smile 
zat te stamelen, liep “het baasje” naar hem toe en beval hem op 
te staan. Met diverse linkse en rechtse hoeken en ook nog een paar 
ferme trappen werd Jurriaan, want zo heette het slachtoffer, richting 
trapgat gewerkt. Daar werd hij naar beneden gedonderd en als klap 
op de vuurpijl smeet de baas, kokend van woede, er een nog goed 
functionerende typemachine achteraan, ons verbijsterd en in eerbie-
dige stilte aan de grote tafel achterlatend. Zó herstelde Frankenheim 
in een keer zijn naam en reputatie. Het Staatsexamen HBS B werd met 
glans gehaald ( de examencommissie ging zelfs staan) en dat deed 
mijn vader de eerdere teleurstellingen enigszins vergeten.
Jaren later werd er bij een stoplicht op het raam van mijn auto geklopt. 
Daar stond Jurriaan, die mij had herkend en zijn auto in de berm had 
gezet. Ik deed hetzelfde en we begroetten elkaar hartelijk.
Hij vertelde dat hij, toen ie met de hakken over de sloot was geslaagd, 
medicijnen was gaan studeren, verkering had gekregen met een aar-
dige juffrouw en nu vader was van vier kinderen. Na zijn afstuderen 
was hij gepromoveerd en werd hij hoogleraar plastische chirurgie. In-
middels werkt hij in een ziekenhuis hier in de buurt. Nadat hij bij mij 
een kleine ingreep had gedaan, kreeg ik zijn proefschrift in boekvorm. 
Hij schreef er in: “Voor Pieter van de Kamp, met wie ik samen naar het 
eindexamen ben geslagen……….” ’t Kan verkeren.

In de puree.
Dit keer geen recept, maar enkele belangrijke tips voor de perfecte 
bereiding van dit toepasselijke gerecht. Allereerst neme men enigszins 
kruimige aardappelen, maar geen platkokers. Ze worden gaargekookt 
en er mogen natuurlijk geen harde stukken in zitten. Het allerbeste 
maak je ze fijn met een pureeknijper of een passe-vite met kleine 
gaatjes. Dit doe je boven wat warme melk of room. (bij koude melk 
wordt de puree lijmachtig!) Dan klop je er een flinke klont echte boter 
door. Let wel: margarine, becel of wat dies meer zij is absoluut uit den 
boze, dan kun je net zo goed puree uit een pakje maken. Proef af met 
peper en evt. nootmuskaat. Pas op met teveel kloppen, want dan 
sla je de celwanden kapot en krijg je weer stopverf. Het zaakje moet 
romig en luchtig zijn.

Klompenklets zorgt voor drie dagen buikpijn

Van het lachen natuurlijk. Ieder jaar 
weer is het lachen, gieren, brul-
len tijdens het Klompenkletsfes-
tijn in Zalencentrum de Beurs in 
Sint-Oedenrode. KV de Narrekap 
neemt in 2011  voor de 24e keer 
de organisatie op zich. De vereni-
ging kent inmiddels het klappen 
van de zweep. Dat maakt het pu-
bliek spekkoper, want ook dit jaar 
staat er weer een sterke line-up 
om de gasten te vermaken. 

Marcel Nolle en Eric van Boxmeer 
zijn lid van de zevenkoppige ‘klets-
commissie’. Zij weten precies wat 
er allemaal bij komt kijken. Eric: 
“Direct na het kletsweekend be-
ginnen we al met vergaderen over 
de volgende editie.” “Eigenlijk be-

gint het al voor de Klompenklets”, 
onderbreekt Marcel. “Dan gaan 
we namelijk al met twee of drie 
man van de commissie kijken bij 
de Brabantse Kampioenschappen 
tonpraoten in Valkenswaard. Op 
zoek naar goede kandidaten voor 
ons programma. Met een soort 
puntensysteem beoordelen we de 
kletsers.” Eric voegt toe. “Zo let-
ten we op of de buut goed is. Dat 
zien we onder andere aan de reac-
ties in de zaal.”
Kletsers die worden uitgekozen om 
naar Rooi te komen zien dat vaak 
als een eer en staan te popelen om 
het podium van de Beurs in Rooi 
te beklimmen. Marcel: “Dat komt 
omdat we door de jaren heen een 
goede naam hebben opgebouwd. 

Het is hier geen wedstrijd en dat 
geeft een andere, lossere sfeer. 
Daarbij zijn de tonpraoters altijd 
heel lovend over het Rooise pu-
bliek. Dat is heel erg gezellig.” “Er 
wordt hier ook nog echt geluisterd 
op momenten dat het moet. Als 
jeugd wat luidruchtig is worden ze 
door de ouderen gecorrigeerd. Dat 
is mooi om te zien”, aldus Eric.
Hoewel een commissie van zeven 
de organisatie op zich neem, helpt 
de hele club tijdens het weekend 
op volle kracht mee. Leden ont-
vangen de artiesten, spelen mu-
ziek en zorgen dat de avond op 
schema blijft verlopen. Eric: “Ie-
dereen helpt graag mee. Het is een 
echte clubaangelegenheid.”
Op 25, 26 en 27 november a.s. is 
het weer zover. Dan heeft de com-
missie weer een aantal gerenom-
meerde namen klaar staan, zoals 
de Brabants Kampioen van 2011, 
Berry Knapen. Maar ook nieuwe-
lingen zoals Jan Schellekens, Cees 
Coolen en Rob van Elst zullen hun 
beste beentje voor zetten. Het 
programma wordt gecompleteerd 
door bekende namen zoals Koen 
Verstappen, Eric Mulder, Ton Bre-
kelmans en niet te vergeten Hans 
Eijkemans. Dat wordt lachen van 
de eerste tot de laatste minuut. Ui-
teraard zal de Narrekapel van K.V. 
De Narrekap zorgen voor de muzi-
kale omlijsting. 
Er zijn nog steeds kaarten te koop 
bij De Beurs. Kosten: €12,-

Excursie KBO in november

Op woensdag 23 november is er 
voor KBO leden een excursie ge-
pland naar het Wasch en Strijk-
museum aan de Stationstraat 39 
in Boxtel.

Hier is te zien hoe er vroeger ge-
wassen en gestreken werd, voor 
vele van ons een herinnering aan 

de vroegere maandagse wasdag.
Tevens zijn daar een collectie van 
1300 ambachtelijke strijkbouten te 
zien met ook talrijke meubelen die 
met wassen en strijken te maken 
hebben zoals mangels en wringers.
Samen vormen ze een verhaal over 
dat onderwerp van 1600 tot heden.

In dat museum kunt u ook genieten 
van een collectie met 65 schilderijen, 
350 prenten en gravures  en 25 beel-

den van de kunstenaar Vekemans.

De Toegangsprijs is € 4,- p.p. in-
clusief koffie/thee en rondleiding, 
bij meer dan 15 personen zijn de 
kosten € 3,-.

Inlichtingen en aanmelden bij 
Lia Fierens, telefoon 472746.
 
We vertrekken om 13.00 uur van-
af de Markt.

Paranormale beurs in Meerschot
In wijkcentrum Meerschot, Hei-
straat 22 is zondag 6 november 
weer een paranormale beurs. Er 
zullen verschillende mediums 
aanwezig zijn die in diverse disci-
plines actief zijn.

Men kan er terecht voor kaartleg-
ging, invoelen via voorwerpen of 

foto’s, contact leggen met over-
ledenen, handlezen, behandeling 
met oorkaarsen. Communicatie 
met dieren, intuïtief  tekenen, 
engelenkaarten, tarotkaarten en 
pendelstenen. Ook zijn er specia-
listen in ondermeer Reikie en voet-
reflexmassage. De prijs per consult 
is € 5,00.

Verder is er een verkoopstand in-
gericht waar tegen een schappe-
lijke prijs snuisterijen, wierook, en 
mineralen te koop zijn.

De beurs wordt gehouden van 
11.00 tot 17.00 uur, de toegang is 
gratis en voor iedereen toeganke-
lijk.
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Een samenvatting vanuit persoonlijke beleving

Najaarsdagtocht senioren KBO                    

Woensdag 19 oktober was gere-
serveerd voor de najaarsdagtocht 
voor senioren binnen het pro-
gramma van de activiteitenclub 
van de KBO Sint-Oedenrode. Een 
evenement dat zich steeds weer 
mag verheugen in een grote be-
langstelling.

Door: Frans van Hoof

Op het programma deze keer een 
interessante trip waar niet iedereen 
zo meteen aan zou denken; een 
kamelenmelkerij!! Als je dat hoort 
zie je een boerderij voor je, met ka-
melen in de rol van koeien. Toch 
waan je je aanvankelijk eerder in 
een stal van een circus, dan dat 
je je realiseert dat je op en boer-
derij rondloopt. Verder doet het 
aanvankelijk wat vreemd aan de 
kamelenmelk  te proeven en te ho-
ren vertellen dat die ook gebruikt 
wordt voor de geneeskrachtigheid 
van zalfjes en vanille-ijs.
         
De eerste gewaarwording daarvan 
is de ontvangst door de gastheer/
eigenaar. Een jongeman die met 
subsidie van overheden probeert 
de kameel in het Nederlandse 
beeld van boerenbedrijf te intro-
duceren. Niks kunstjes of stuntjes.

Serieus iets nieuws voor het Neder-
landse oog op de weilanden……

De rit was werkelijk een heel 
mooie. Met alle toevoegingen on-
derweg leerden we van de chauf-
feur en van degenen die Brabant 
goed kennen zelfs nog heel wat 
leuks over plekjes en gebouwen, 
waar we onderweg allemaal langs 
kwamen.” Dáár woont Gerrit 
Braks”, om maar eens een voor-
beeld te noemen.
                                                            
Op weg  naar onze  tweede stop-
plaats. 
Doel van dit stuk van het dagpro-
gramma was het lunch-adres, in 
het orgelmuseum in Hilvarenbeek. 
Na de lunch kregen we een erg in-
teressant en wederom heel onder-
houdend verhaal over de geschie-
denis en de jaren van gebruik van 
het draaiorgel in het straatbeeld 
dat velen van ons nog van vroeger 
kennen. Malse verhalen over al-
lerlei dingen waarmee de verteller 
van het museum zijn vertellingen 
aankleedde rondom de verhalen 
van het gezin waaruit hij zei te ko-
men. Smeuïge en grappige details 
over allerlei feiten uit het leven dat 
achter zo’n orgel schuil gaat.  

Het middagprogramma was heel 
erg gezellig, waarbij het publiek 
vaak actief werd betrokken met 
heel wat humor daarbij. Maar ook 
dáár kwam weer een eind aan.   
Want op weg naar huis moest nog 
gedineerd worden. Bij de KBO we-
ten ze wel dat je na zo’n dag geen 
zin hebt om bij thuiskomst meten 
weer te moeten gaan koken.
Laatste halte vóór de thuisreis was 
een restaurant dat velen van ons 
uit eerdere reiservaringen allemaal 
kennen: restaurant Kruidenlucht  
in Casteren. Tja, daarover kan ik 
dus kort zijn. Bijna iedereen  kent 
de kwaliteit van de maaltijden die 
hier geserveerd worden: lekker 
en lekker veel.  Gezelligheid kent 
geen tijd,  maar als het om  de huur 
van de bus gaat, kijken we toch op 
tijd op het horloge. Aan alles komt 
nou eenmaal een eind. Dat was 
ook op deze dagtocht  zo. Met 
grote ervarenheid bracht de chauf-
feur weer de bus, met ons daarin, 
terug naar Sint-Oedenrode , waar 
we volgens het reisschema exact 
op tijd terugkeerden met veel vol-
doening van de geweldig gezellige 
dag.  Met dank aan de organisa-
toren, namens alle deelnemers aan 
deze reis, die  allemaal heel erg van 
de dag hebben genoten.

The Dynamite Shadows vieren 50-jarig jubileum
Op 6 november aanstaande speelt 
de legendarische band “The Dyna-
mite Shadows” in De Beurs. Het is 
alweer 50 jaar geleden dat de band 
ontstond. Door de jaren heen heb-
ben ze een enorme schare fans voor 
zich weten te winnen. Vol trots en 
passie gaan ze het publiek verma-
ken met hun brede repertoire. 

Op 11 november 1961 richtten 
Arie Korsten, Leon Raaijmakers, 
Jan van der Heijden en Paul van 
der Sangen “The Dynamite Sha-
dows” op. Niet veel later kwamen 
daar Piet van Kasteren en Henny 
Korsten bij. De leeftijden varieer-
den toen van 13 tot 18 jaar. Deze 
bezetting is nog steeds compleet, 
behalve zangeres Henny. Zij moest 
om gezondheidsredenen stoppen. 
Komende zondag is een van de 

oudste fans aanwezig om allerlei 
oude beelden te laten zien.

Keuze voor een repertoire was in 
die tijd niet moeilijk aangezien het 
de periode was van Elvis Presley, de 
Beatles, de Rolling Stones en Cliff 
Richard and the Shadows. Na onge-
veer een half jaar volgde het eerste 
optreden. Dat was het begin van on-
telbare optredens in de regio en ver 
daarbuiten. Door verschillende om-
standigheden werd de band in 1970 
opgeheven, maar Arie, Leon, Jan en 
Paul bleven elkaar nog veel zien. Op 
19 maart 1983 trad de band nog 
één keer op naar aanleiding van een 
georganiseerde reünie. Dat was ech-
ter niet hun laatste optreden. 26 jaar 
later werd de band benaderd om te 
spelen tijdens het 700-jarig bestaan 
van Schijndel. De originele bezetting 

kwam weer eens bijeen en ze speel-
den de pannen van het dak. Vanaf 
toen werd besloten om zo nu en 
dan eens op te treden.  
The Dynamite Shadows, 
zondag 6 november 
vanaf 15.00 uur 
in zalencentrum de Beurs. 
Entree 3 euro. 
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Ondernemers opgelet !

Adverteren in de regio? 
Dat kan via DeMooiRooiKrant!
DeMooiRooiKrant, uw partner in regionaal adverteren.

DeMooiRooiKrant biedt u als ondernemer de kans om ook 
in de regio voor aantrekkelijke prijzen te adverteren. Heeft u 
interesse om uw vleugels uit te slaan of om uw producten elders 
te promoten? Neem dan contact op met DeMooiRooiKrant via 
mail: redactie@demooirooikrant.nl of telefoon: 0413-479322. 

Er zijn veel interessante mogelijkheden tot doorplaatsing. 
In de volgende gemeenten met bijbehorende kerkdorpen kunt u 

via DeMooiRooiKrant adverteren:
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gemeente Aalburg,
gemeente Asten,
gemeente Bergeijk,
gemeente Bernheze,
gemeente Best,
gemeente Boxmeer, 
gemeente Boekel,
gemeente Boxtel,
gemeente Cuijk,
gemeente Deurne,
gemeente Dongen,
gemeente Geldrop – Mierlo,
gemeente Gemert – Bakel,
gemeente Gilze en Rijen,
gemeente Goirle,
gemeente Grave,
gemeente Haaren,
gemeente Heeze-Leende,
gemeente Helmond,
gemeente ’s Hertogenbosch,
gemeente Heumen,
gemeente Heusden,
gemeente Hilvarenbeek,
gemeente Laarbeek
gemeente Landerd,

gemeente Loon op Zand,
gemeente Maasdonk,
gemeente Maasdriel,
gemeente Mill,
gemeente Neerijnen,
gemeente Nuenen,
gemeente Oisterwijk,
gemeente Oss,
gemeente Schijndel,
gemeente Sint-Anthonis,
gemeente Sint-Michielsgestel,
gemeente Someren,
gemeente Son en Breugel,
gemeente Tilburg,
gemeente Uden,
gemeente Valkenswaard,
gemeente Veghel.
gemeente Veldhoven,
gemeente Vught,
gemeente Waalre,
gemeente Waalwijk,
gemeente Werkendam,
gemeente Woudrichem,
gemeente Zaltbommel.

DeMooiRooiKrant 

digitaal: 
www.demooirooikrant.nl 
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Team Markgraaff
Sint-Oedenrode

Martijn

Niels

Maria

Bart

Kenny

Johnny

Denise

Joan

Gratis winterscan voor 
alle automerken

Team Markgraaff staat 

voor u klaar op 

zaterdag 5 november 

van 9.00 tot 16.00
Gratis flacon ruiten-
ontdooier tijdens 
de winterscan

100%Suzuki
Adviezen, tips en voordeel voor het onderhoud van uw Suzuki. 2011/4

Altijd op de hoogte van het laatste Suzuki nieuws,  
schrijf u nu in voor de nieuwsbrief op www.suzuki.nl

De in deze uitgave opgenomen prijzen zijn adviesprijzen en inclusief BTW. Alle aanbiedingen gelden t/m 31 januari 2012 of zolang de  
voorraad strekt. Montage (tenzij anders aangegeven) is inclusief. Verwijderingsbijdrage is exclusief tenzij anders vermeld. Hoewel deze  
uitgave met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, 
van welke aard dan ook. Importeur: BV Nimag, Postbus 77, 4130 EB  Vianen, www.suzuki.nl/contact

Inclusief gratis afvulling van uw 
ruitensproeiervloeistof antivries. 
Ga veilig de winter in en laat uw Suzuki op 18 essentiële  
punten controleren. Op zaterdag 5 november aanstaande, 
tussen 09.00 en 16.00 uur bent u bij ons van harte welkom 
voor deze, inmiddels traditioneel geworden, gezellige Suzuki-
dag. Na de controle van uw Suzuki ontvangt u van ons  
vervolgens een inspectierapport.  
     Kijk op pagina 4 voor een overzicht van alle controlepunten.

           NB: U kunt de WinterScan ook ná 5 november door ons laten uitvoeren.  
               De kosten hiervoor bedragen dan € 14,95.

Gratis WinterScan op  
zaterdag 5 november.

Zo houdt u uw  
achterbak altijd schoon 
en overzichtelijk 
Vieze en natte ski-schoenen kunnen gewoon worden meegenomen 
in deze speciale bagagebak. Want de losse bak is zeer makkelijk 
schoon te maken en houdt de bekleding in uw achterbak in optimale 
conditie. Tray matten zorgen ervoor dat uw bagage bovendien niet 
meer heen en weer rolt in uw bagageruimte. Ze blijven gewoon 
liggen door de speciale antislip behandeling. Nu in de aanbieding. 

20% korting. Tray matten vanaf € 45,-

Mattenset

Accu okay?

Maak bovendien 
kans op gratis 
vrijkaartjes 
voor Dierenpark 
Amersfoort.
Zie pagina 2

Wij controleren uw Suzuki op de 
volgende 18 essentiële punten:  
Checklist WinterScan
 1  Oliepeil.
 2   Accu, conditie, vloeistofpeil, bevestiging.
 3   Koelsysteem, niveau en beschermd 

tot           graden Celsius.
 4  Verlichting.
 5  V-riem en multiriem conditie.
 6   Werking ruitenwisserbladen en 

ruitensproeiers voor en achter.
 7  Niveau van de ruitensproeiervloeistof.
 8   Banden, beschadiging en slijtagepatroon

LV           mm, RV           mm 
LA           mm, RA           mm

 9  Bandenspanning.
 10  Rem- en koppelingsvloeistofniveau.
 11   Conditie en lekkage van waterslangen en 

aansluitingen.
 12  Conditie van de ashoezen.
 13  Remblokdikte (visueel).
 14  Conditie en lekkage van de uitlaat.
 15  Lekkage olie- en koelvloeistof.
 16   Werking verwarming en ventilatie 

incl. A/C.
 17  Voorruitbeschadigingen.
 18   Lampenset/gevarendriehoek aanwezig?
Tijdens de check vullen wij ook gratis uw  
ruitensproeiervloeistof antivries bij.

Bij lagere temperaturen neemt de capaciteit 
van uw accu af en dit kan tot startproblemen 
leiden. Neem daarom geen risico en laat uw 
accu door ons meten. Is uw accu niet meer in 
orde dan zorgen wij voor een meevallertje, 
want onze accu's zijn nu extra voordelig.

20% korting.

Gratis flacon ruiten- 
ontdooier tijdens  
de WinterScan  Zie pagina 2

Een nieuwe accessoire 
voor de Suzuki Alto 
Met dit fraaie dashboard-
kastje creëert u extra ruimte 
in uw Alto. Bovendien houdt 
u alles overzichtelijk en 
ordelijk. De montage van  
dit elegante dashboardkastje 
duurt ongeveer een kwartier.

Inclusief montage 
slechts € 79,-

Zijn uw matten aan  
vervanging toe... Er is al  
een nieuwe mattenset 

vanaf € 29,95

100% 
veilig

100% 
verstandig

 Nijverheidsweg 24 5492 NK Nijnsel (Sint-Oedenrode)
0413 - 474059 - info@garagemarkgraaff.nl

www.garagemarkgraaff.nl

Inclusief gratis afvulling 
van uw ruitensproeier-
vloeistof antivries.
Ga veilig de winter in en laat uw 
Suzuki op 18 essentiële punten con-
troleren. Op zaterdag 5 november 
aanstaande, tussen 09.00 en 16.00 
uur bent u bij ons van harte welkom 
voor deze, inmiddels traditioneel 
geworden, gezellige Suzuki-dag. 
Na de controle van uw Suzuki ont-
vangt u van ons vervolgens een 
inspectierapport.

NB: U kunt de WinterScan ook ná 5 novem-
ber door ons laten uitvoeren. 
De kosten hiervoor bedragen dan € 14,95.
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Deze week in vak apart:
Dries Habraken

Welke studie volg je?
“Opleiding Food Design & In-
novation”.

Waar volg je de studie?
“Ik studeer aan de Hogeschool 
HAS in Den Bosch.”

Kun je uitleggen wat de studie 
precies inhoudt?
“De opleiding Food Design & In-
novation is gericht op een unie-
ke combinatie tussen de specia-
lisaties Packaging design, Food 
Design en Food marketing. Na 
het eerste leerjaar kiest iedere 
student één van deze specia-
lisaties. Je leert hoe je creativi-
teit toe kan passen door nieuwe 
eetconcepten of innovatieve 
producten en verpakkingen in 
de markt kan zetten. Daarnaast 
leer je alles over grondstoffen, 
ingrediënten, bereidingstech-
nieken en eigenschappen van 
grond- en hulpstoffen over de 
hele wereld. Je leert alles over 
verschillende eetculturen op in-
ternationaal niveau.”

Het is een uitstekende combi-
natie tussen theorie en praktijk. 
Volgend jaar vertrek ik voor 4,5 
maand naar het buitenland om 
daar praktijkkennis op te doen. 
Momenteel loop ik stage op de 
afdeling private label bij Jumbo 
Supermarkten in Veghel. Hier 
werk ik mee aan het ontwerp-
proces van nieuwe Jumbo Huis-
merk artikelen.”

Wat vind je leuk aan de studie?
“De veelzijdigheid van de op-
leiding spreekt me erg aan. Het 
werken met tv chefs is erg leuk. 
We krijgen kookkunst lessen van 
tv kok Pierre Wind. Deze oplei-
ding is uniek binnen de Benelux 
en maakt de kans op een baan 
na mijn studie aanzienlijk groter.” 

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Na mijn studie zou ik graag 
werkzaam zijn als food desig-
ner of productontwikkelaar bij 
een internationale voedings-
middelenproducent. Het liefst 
een bedrijf wat zich veel bezig 
houdt met innovatie op voe-
dingsgebied. Een combinatie 
tussen productieproces en het 
ontwerpen van verpakkingen 
heeft mijn voorkeur. Werken bij 
een culinair magazine lijkt me 
ook ontzettend leuk.”  

DeMooiRooiKrant wenst Dries 
veel succes in de toekomst! 
Wil jij ook in deze rubriek? 
Meld je dan snel aan via 
redactie@demooirooikrant.nl!

Blaaskapel Tiona in Oostenrijkse sferen 

Het isoleren
van uw woning

levert u nú
€ 150,-* op!

Spouwmuurisolatie   
Kruipruimte-isolatie  

Geluidsisolatie  
Dakisolatie  

Vloerisolatie  

p r o f e s s i o n a l s  i n  i s o l a t i e  o p l o s s i n g e n

* Deze actie is geldig tot het einde van het jaar en geldt uitsluitend voor woningen > 100m2

Bespaar in 

één dag 30 tot 

50% op uw 

energie rekening.

Maak nú een

afspraak! 

Isoprofs BV, Heitrak 24, NL-5758 PB Neerkant, T +31 (0)77 46 62 830, info@isoprofs.com, www.isoprofs.nl

www.isoprofs.nl

Voor de twaalfde keer verzorgde 
Blaaskapel Tiona een avond vol 
muziek voor alle Tionavrienden 
en overige muziekliefhebbers. Dit 
jaar betrof het een Oostenrijkse 
avond. Afgelopen zaterdag was 
zalencentrum ‘t Leeuwke in Nijnsel 
omgetoverd in Oostenrijkse sfe-
ren; met lange schragen voor het 
publiek, dames in ‘Dirnl’, oftewel 
de ‘Tirolerjurk’ zoals hier beter be-

kend, heren in ‘nickebocker’ en 
met ‘drachtehemd’ en uiteraard 
Oostenrijkse muziek.

Het animo was groot, de sfeer zat 
er goed in en de muziek vulde de 
zaal. Blaaskapel Tiona wist direct 
de juiste snaar te vinden en het 
publiek genoot.“Tiona trekt meer 
aandacht door zo’n avond te ver-
zorgen“, aldus Jan Bekx voorzit-

ter van de Tionavrienden. “We 
hebben van de Oostenrijkse 
ambassade allerlei spullen ge-
kregen om de zaal te versie-
ren, er zijn Oostenrijkse hapjes 
en straks treden zelfs die Al-

penkrainer op.” Later die avond 
schonk Jan aan de voorzitter van 
de Tiona, Toon van Rossum, blou-
ses met het nieuwe logo voor de 
leden van de Blaaskapel. Zo kun-
nen de muzikanten ook met hun 
kleding weer voor de dag komen.

Diverse polka’s of walser melodieën 
passeerden de revue. Jodelkoningin 
Janneke Huizinga liet haar jodelkun-
sten horen, Johan Wiegers beroerde 
de zaal met zijn Steirische Harmonika 
en inderdaad, als klap op de vuurpijl 
waren daar die Alpenkrainer o.l.v. 
Markus Hoeft uit Duitsland. Daar-
naast werd het publiek verwend met 
Oostenrijkse spek en worst en men 
kon voor een kleine bijdrage zelfs 
Schnaps kopen. Els Hubers van ‘die 
drei dörfer Musikanten’ was één van 
de ‘Marketensters’. Met een Oos-
tenrijks kruikje liep ze rond en bood 
eenieder een borreltje Schnaps aan. 
Net zoals in Oostenrijk.

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Hertog Hendrikstraat 1b
Amaryllis in pot, 
diverse kleuren nu   €2,99

Mini Phalaenopsos 
voor      €1,99

Santini chrysanten 
nu 25 takken voor maar  €2,99

Trosanjers 
nu 2 bossen voor slechts  €1,-

www.beterwonenerp.nl

Meubelshow: Zondag 6 november
van 11.00 t/m 17.00 uur

Uw adres voor:
meubelen

tapijt
gordijnen

woonaccessoires

Kerkstraat 30-34 Erp
Tel. 0413-211445

Meer dan 80 verschillende soorten RELAXFAUTEUILS.
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Bridgen om zieken en bejaarden te helpen

Het Rode Kruis is een mondiale 
organisatie die ook in Sint-Oe-
denrode zeer actief is. Een aantal 
ijverige vrijwilligers zet zich een 
paar uur per week in voor mensen 
die het op een of andere manier 
nodig hebben. Een activiteit die 
ieder jaar veel geld in het laatje 
brengt voor zieken en bejaarden 
is de Bridge Drive. Deze middag 
wordt gehouden in de Beckart in 
Nijnsel. De Lionsclub draagt er 
een grote steen aan bij. Zij helpen 
belangeloos mee.

De Bridge Drive bestaat al bijna 
twintig jaar. Lia van Ham en Mia de 
Jong namen destijds het initiatief 
en inmiddels is het niet meer weg 
te denken van de kalender. Mia is 
nog steeds nauw betrokken bij de 
organisatie. Samen met Rode Kruis 

voorzitter Johan van Bakel zet ze 
de lijnen uit. Zo’n zes jaar geleden 
werd de Lions Club betrokken bij 
het evenement. Leden steken de 
vrijwilligers van het Rode Kruis de 
helpende toe, want anders is het 
niet bij te benen.

Bridgen wordt steeds populairder. 
Dat komt onder andere door de 
vergrijzing, maar ook doordat de 
sport steeds vaker in het nieuws 
komt. Afgelopen week werd het 
Nederlands team wereldkampi-
oen. Iedereen die kan bridgen, 
wordt uitgenodigd om zich in te 
schrijven voor de grote Bridge 
Drive van aanstaande 13 novem-
ber. Het is gegarandeerd een leuk 
dagje uit met heerlijke hapjes en 
drankjes. Daarbij gaat een groot 
gedeelte van het opgehaalde geld 

naar het Rode Kruis, dus u helpt 
ook nog eens zieken en bejaarden. 
De rest van het geld gaat naar de 
Lions Club, dus die centen komen 
tevens terecht bij een goed doel.
De Bridge Drive, die altijd als zeer 
gezellig wordt gewaardeerd, wordt 
al jaren trouw gesponsord door de 
Rooise middenstand. Winkels, be-
drijven en restaurants trekken ieder 
jaar weer de portemonnee om een 
tafel of een aantal aantrekkelijk 
prijzen te sponsoren. Deze wor-
den op de dag zelf verloot onder 
de deelnemers. De organisatie is 
alle sponsoren erg dankbaar. Wilt 
u ook een bijdrage leveren? Dat 
kan al door u op te geven voor de 
Bridge Drive. U kunt zich aanmel-
den bij Leny Kremers, 
tel: 0413-474984. 
Wees er snel bij, want vol=vol!

Jeugd aan het roer bij jeugddisco The Joy

Zaterdag 5 november kan er in 
jeugddisco The Joy weer worden 
geswingd op de lekkerste hits van 
DJ Britt! Naast de DJ en vaste me-
dewerkers vind je deze avond ook 
de jeugd achter de bar. 

Om overlast binnen de perken te 

houden  kun je deze avond  even-
tjes  bijkomen in de gezellig aange-
klede en verlichte jongerentuin in 
plaats van op het plein! Jongeren 
en vrijwilligers gaan 's middags 
hard aan de slag om het gezellig op 
te knappen. Let op: de openings-
tijden van jeugddisco The Joy zijn 

veranderd. Geef dit aan je ouders 
door ivm. Brengen en ophalen. 5 
november van 19.30-23.30uur 
(vanaf nu elke eerste zaterdag van 
de maand) Voor jongeren van 12 
t-m 16 jaar. 
Entree: Gratis. 
Zalencentrum De Beckart, Nijnsel

1991  20 JAAR  2011

Nog 1 keer
op donderdag 3, vrijdag 4, en zaterdag 5 november !

Iedere 10   klant een
                       GRATIS 1/5   Staatslot.

e

e

Exclusief bij:
Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41
5492 AT Sint-Oedenrode
0413 - 477 049

Voor Staatsloten
...even naar Primera

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Tijdens de komende feestdagen bieden wij een 
overvloed aan culinaire hoogstandjes in een 
sfeervolle entourage. Zo kunt u genieten van 
een heerlijke lunch of een uitgebreid diner. 
In onze serene Kapelzaal met biechtstoel, het 
wijwatervat en het altaar als getuigen, serveren 
wij een hoogstaand Kerstdiner. Voor meer 
informatie of reserveringen neemt u contact op 
met onze receptie.

25 & 26 december
Kerstlunch & Kerstdiner

Tijdens onze high tea wordt de tafel 
gevuld met heerlijke lekkernijen zoals 
sandwiches, quiche, scones, muf ns, 
toast en wordt afgesloten met een heerlijk 
dessert. Natuurlijk onbeperkt diverse 
soorten thee, puur natuur, los geserveerd. 
Ook door-de-weeks mogelijk voor 
groepen vanaf 8 personen.

Iedere zaterdag & zondag
High Tea

Standaard High Tea  21,50 p.p.

(uitbreidingen mogelijk)

Menu’s v.a.  39,50 p.p.
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Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

Cafe Oud Rooy, Markt 13
5492AA, Sint-Oedenrode

0413-473166, www.oudrooy.nl

Zondag 6 november
17.00 uur

ROGUE: Live Impact
ROGUE is een vernieuwende 

live act met waanzinnig 
pop-, rock- en dancereper-
toire van alle tijden. ROGUE 

brengt toonaangevende 
live uitvoeringen van o.a. 

Queen, David Bowie, Rolling 
Stones, Dire Straits, Kane, 

Golden Earring, Linkin 
Park, U2, Live, Kings of 

Leon, Marco Borsato, Bryan 
Adams, Guns n’ Roses, Limp 
Bizkit, AC/DC, Black Eyed 

Peas en Bon Jovi. 

U bent uitgenodigd. 
ROGUE: Live Impact

“Altijd geze
llig zegge

n ze” 

m a k e l a a r d i j  b v

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

Markt 25 A5 en Markt 25 A8
Twee-kamer appartementen met lift en berging 

in het hart van Sint-Oedenrode met uitzicht op het Kerkplein.

Vraagprijs € 137.500,--
 resp. € 135.000,--

 
Loop gerust vrijblijvend binnen.

 

m a k e l a a r d i j  b v

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
Mobiel: 06-22119811
info@dekoningmakelaardij.nl

Mariendael Kidsclub en Roois 
Theater werken samen 

Het heeft al eens eerder gewerkt: 
De samenwerking van de Marien-
dael Kidsclub met het Roois The-
ater. En daarom gaan we dat nog 
een keer doen! En wel op zaterdag 
5 november aanstaande. De jeugd 
van het Roois Theater speelt een 
stuk van Disney: Keizer Kuzco. Een 
mooi verhaal over een arrogante 
keizer die wordt veranderd in een 
lama. Alleen de onwaarschijnlijke 
vriendschap met boer Pacha kan 
hem uit deze netelige situatie red-
den. Maar dan zal Kuzco wel eerst 
wat vriendelijker moeten worden. 
Kortom, een goed verhaal, prach-
tig ten tonele gebracht door de 
jeugd van het Roois Theater, on-
dersteund door geweldig mooi 
kostuums. Echt iets om naar te 
komen kijken.

Maar dan is de middag nog niet af-
gelopen. Na de voorstelling is er de 

gelegenheid voor alle jongens en 
meisjes tot 12 jaar om hun buikjes 
rond te eten aan de versgebakken 
pannenkoeken die dan klaar staan 
in het Mariendael Kidsclub restau-
rant. Uiteraard met geweldige be-
diening door spelers van het Roois 
Theater. Zoveel pannenkoeken als 
je lust, zelf lekker versieren met 
stroop, pasta of hagelslag én limo-
nade erbij.

Wat wil je nog meer. Reserveer 
nu, het kost slechts 7 euro om te 
komen kijken en eten. Reserveren 
kan via mariendaelkidsclub@live.nl 
of even bellen naar telefoonnum-
mer 474031. Jij komt toch ook?
En krijg je geen genoeg van het to-
neelstuk? Dan heb je geluk. Want 
ook op zondag 6 november is het 
stuk van Keizer Kuzco te zien op 
Mariendael. De voorstelling begint 
dan om 19.00 uur.

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Marijnenstraat 19, 5491 CT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Molenkampseweg 20 Best, tel: 0499-378861, www.uskin.nl

Een jongere uitstraling is nu ook voor ú mogelijk!

IPL ontharen – huidverjonging – 
couperose verwijderen - permanente make-up – 

microdermabrasie - microneedling

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Rijbewijs B,  praktijk 
En theorie

Voor jongeren,
Vanaf november 2011 

Ook voor 
16-jarige kandidaten 

Korte training 
voor de begeleiders van de 

17-jarige kandidaat 
die deelneemt aan 2todrive. 

Voor ouderen, 
opfris/bijspijker-lessen 

theorie en praktijk

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131

www.demooirooikrant.nl
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HBV Ontspanning

Dinsdagavond heeft het indoor 
team de 5e wedstrijd uit de NHB-
competitie 2011-2012 geschoten 
bij Amicitia in Schijndel. Het team 
eindigde met 792 punten op de 
eerste plaats en kreeg 10 wed-
strijdpunten. De indivuele scores 
waren: Jan van Bergen 270, Wil-
liam Huyberts 264, Mart Verhoe-
ven 258 (PR) en John van Mulu-
kom 251. Als indivuele schutter 
scoorde Sjef  en Jos van de Berg 
resp. 292 en 98.

Op dinsdagmiddag heeft de vete-
ranen afdeling “De Roselaer” een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Antoon Vervoort 
met een score van 226. Verdere 
uitslag: Jan van Erp 222, Albert 
Ofwegen 206, Leo van Breugel 
169, Piet van Kemenade 152, Jan 
Lathouwers 152, Jan Habraken 
147 en Ad Hastenberg 144.

Vrijdagavond heeft Ontspanning 
het 25 jarig jubileum gevierd van 
Rene van Erp. Rene is al meerdere 
keren Koning geweest bij Ontspan-
ning en ook Keizer. Na de huldiging 
en de overhandiging van een mooie 
standaard en bloemen,  hebben de 
senioren de 9e en laatste ZONA ge-
schoten. De indivuele scores waren: 
Annette Boonstoppel 12*9 (219), 
William Huyberts 15 (225), Jos van 
der Veer 1 (164), Albert Ofwegen 
6 (198), Mart Verhoeven 6 (198), 
Arno Vervest 6 (183), Françoise 
Vervest 11 (203), John van Mulu-
kom 6 (200), Antoon Vervoort 11 
(206), Jan van Erp 7 (198), Michael 

Moonen 5 (161), Beppie van Ber-
gen 7 (200),  Ron Spijker 5 (120), 
Jan van Bergen 14 (224) en Rene 
van Erp 6 (225). Na deze wedstrijd 
is de totaal stand bekend gemaakt. 
Winnaar 2011 van de wisseltro-
fee is William Huyberts met in to-
taal 104 geschoten ZONA’s over 9 
wedstrijden. 

Ondanks de herfstvakantie heeft 
de jeugd op vrijdagavond de 6e 
competitiewedstrijd geschoten in 
Schijndel. De scores waren: Piet 
van den Berg 236, Sjef van den 
Berg 292, Remco Boleij 104, Luke 
Klootwijk 219, Martijn de Kok 184 
(PR), Daan Martens 176 (PR), 
Teun Martens 162, Dione Mesu 
202, Floris Mesu 230. Vrijdag-
avond 4 november schiet de jeugd 
de 7e en laatste indoor wedstrijd 
thuis, er is dan geen clubavond 
voor de senioren. Alle leden zijn 
van harte welkom om onze jeugd 
aan te moedigen.

Op zaterdag hebben Piet en Sjef 
van den Berg een indoorfita ge-
schoten in Purmerend. Zij schieten 
allebei bij de cadetten. Piet schoot 
253 en 264, totaal 517 (PR). Hij 
ging als 6e geplaatst naar de fina-
les en eindigde uiteindelijk als 5e. 
Sjef schoot 293 en 294, totaal 587 
(PR). Hij ging als 2e geplaatst naar 
de finales. Met 6-0, 7-1 en 6-0 
wist hij de wedstrijd te winnen.
Op zondag schoot Sjef nog een in-
haalwedstrijd in Boxtel. Hij schoot 
daar 297 (PR).

handboogschieten
“V.V. Ollandia geeft hier een goed 
voorbeeld van”, aldus burge-
meester Maas. Hij doelde hiermee 
op een reeks van feiten. Ten eer-
ste de bouw van Hart van Olland; 
een voordeel voor het kerkdorp. 
Hieraan kleefde het nadeel dat het 
trainingsveld achter de Holm het 
komende jaar niet gebruikt kan 
worden. vv Ollandia heeft dit na-
deel echter weer omgebogen naar 
een voordeel. Door constructieve 
samenwerking met de gemeente, 
kreeg de voetbalclub op sport-
park Ekkerzicht nieuwe verlich-
ting. Afgelopen woensdag werd 
deze feestelijk in gebruik geno-
men. Ook de Ollandse Dorpska-
pel stond klaar om wat noten te 
kraken. 

Voorzitter Erik Huijbregts: “V.V. 
Ollandia is blij dat we tot deze be-
slissing zijn gekomen. Om te tonen 
hoe belangrijk dit voor ons is, wil-
len we de situatie schetsen als we 
moesten voetballen zonder ver-

lichting.” In de schijnwerper liep 
het jongste lid, Jurre Engbers, met 
de bal naar het veld, plaatste deze 
op de daarvoor bestemde paal en 
ging in het donker bij de overige 
voetballers staan. Even wachten… 
en toen zwaaiden ze allemaal met 
lichtgevende staafjes, rood, blauw 

en groen. Wel mooi, maar niet zo 
praktisch. Als ze zo zouden moe-
ten voetballen, brachten ze er vast 
niet veel van terecht. 

Even later klonk het bevrijdende 
startsein. Als scheidsrechter gaf 
de burgemeester het fluitsignaal, 
waarna de verlichting aan ging. 
Maas: “Het duurt even voordat 
alle lampen op sterkte zijn, maar 
dan kan je zien dat het wel iets bij-
zonders is. Het licht schijnt op de 
juiste plek. Er is minder strooilicht 
waardoor de omliggende bebou-
wing niet onnodig verlicht wordt. 
Olland heeft hiermee een voor-
sprong op de andere verenigingen, 
want wie heeft er nu zo’n moder-
ne verlichting?” V.V. Ollandia is er 
gelukkig mee. Alle teams trainen 
nu op sportpark Ekkerzicht. Met 
de nieuwe verlichting is dat ook 
de komende wintermaanden geen 
probleem.

Nieuwe verlichting vv Ollandia

“Elk nadeel heeft zijn voordeel”
Roy van Heeswijk 
3e in Beesel/Reuver

Het wegseizoen is afgelopen. 
De wegrenners genieten van een 
maandje rust en beginnen in het 
eerste weekend van november 
weer voorzichtig de eerste kilome-
ters op de weg te maken als voor-
bereiding op het nieuwe wegsei-
zoen. Van de Rooise renners rijdt 
alleen Roy van Heeswijk een vol-
ledig wegseizoen.  Roy komt het 
komende veldrit seizoen uit voor 
het Orange Babies veldritteam 
van manager Frank Groenendaal, 
voorheen het ZZPR team.

In de maand oktober kwam hij al 
in verschillende nationale veldrit-
ten in actie. Zo behaalde Roy in 
Dordrecht in een wedstrijd voor 
elite en belofte een 12e plaats. Een 
week later op zaterdag 15 oktober  
in Lierop, behaalde Roy een 11e 
plaats. 

De eerste podiumplek heeft Roy 
ook al binnen. Door op zondag 23 
oktober in de nationale Walsberg 
veldrit te Beesel/Reuver een 3e 
plaats te behalen.

wielersport

Jeugd TV De Kienehoef succesvol

Afgelopen week hebben veel jeugdleden van  TV De Kienehoef deelgenomen aan het Paddestoelen tennistoer-
nooi in Heeswijk-Dinther. Een groot aantal van hen was succesvol:  Meisjes enkel t/m 10: 1e  Jade Kluijtmans; 
Jongens enkel t/m 12 jaar: 1e Mike Jansen, 2e Koen van de Oever; Verliezers ronde jongens enkel t/m 12 jaar: 
1e Joep Kuijpers; Meisjes dubbel t/m 12 jaar: 1e Jade Kluijtmans en Shania Latijnhouwers; 
Meisjes enkel t/m 17 jaar: 1e Maud Rijkers.

Staand van links naar rechts: 
Jade Kluijtmans, Shania Latijnhouwers, 
Maud Rijkers, Joep Kuijpers en Mike Jansen. 
Zittend: Koen van de Oever.

Tennisvereniging de Kienehoef

tennis

A.s. weekend organiseert de 
jeugdcommissie van tennisver-
eniging de Kienehoef voor de 12e 
keer het kind oudertoernooi. Dit 
grootste toernooi van de tennis-
vereniging is een van de leukste 
toernooien. Kinderen met hun ou-
ders of opa en oma strijden om de 
fel begeerde foto prijzen. 

De trainer van de tennisvereni-
ging,  Cees vd Boer,   heeft de in-
deling per poule gemaakt  zodat 
de verschillen minimaal  zijn. Totaal 
zijn er 27 poules van 6 koppels. Er 
worden in 3 dagen tijd ongeveer 
460 wedstrijden gespeeld.  Zon-
dagmiddag zijn zelfs alle banen op 
de tennisvereniging  bezet door dit 
toernooi.

Ongeveer 170 kinderen en 170 
ouders  nemen deel aan dit toer-
nooi. Vrijdag 4 november om 
19.00 gaan de eerste wedstrijden 

van start.  Zaterdag de gehele dag 
vanaf 13.00 uur en zondag wor-
den er wedstrijden gespeeld van 
10.00 tot 16.00 uur. Na de laatste 
wedstrijden volgt voor alle aanwe-
zige deelnemende kinderen een 
zeer grote loterij. Met dank aan 
Exploitatie maatschappij de 
Koning (Marielde vd Broek)  en 
Dungelsmans schoenen uit Eind-
hoven (Frank vd Velde) welke deze 
loterij mogelijk maken.

Na de loterij volgt de prijsuitreiking 
door de jeugdcommissie.  Als die 
ook achter de rug is volgen nog 
diverse discussies tussen de ou-
ders en de kinderen wie het beste 
getennist heeft. A.s. week  zul-
len wij de winnaars vermelden in 
DeMooiRooiKrant. Al met al de 
moeite waard om een kijkje te 
komen nemen op het Tennispark. 
Jeugdcommissie tennisvereniging 
de Kienehoef.
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DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

A L A R M I N S TA L L AT I E  A L S
INBRAAKPREVENTIEMIDDEL

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Waterpolodames Argo op dreef

De dames van Argo hebben afge-
lopen zaterdag in de thuiswed-
strijd geen spaan heel gelaten van 
tegenstander Njord uit Veldho-
ven. Met een 11-0 overwinning 
hebben de dames van Argo naar 
hartenlust kunnen waterpoloen 
en verschillende tactieken kunnen 
uitproberen. In de vorige competi-
tiewedstrijd lagen de teams ook al 
tegenover elkaar in het bad, maar 
dan in Veldhoven. Ook toen wist 
Argo een afgetekende overwin-
ning (2-11) neer te zetten. 

Njord is duidelijk een maatje te 
klein voor Argo, zeker wanneer 
dit team steeds beter op elkaar in-
gespeeld begint te raken. Maar in 
deze wedstrijd was het niet nodig 
dat Argo alles uit de kast haalde en 
het is duidelijk dat er nog wel meer 
inzit bij Argo. Door afwezigheid en 
blessures is het team dit seizoen 
namelijk nog niet compleet ge-

weest, dus dit alles biedt perspec-
tief voor de komende wedstrij-
den. Volgend weekend staat een 
uitwedstrijd tegen de Vennen op 
het rooster. Op papier mag deze 
wedstrijd geen probleem zijn voor 
Argo, maar in de praktijk is het van 
belang dat er een, zo compleet 
mogelijk getraind team kan aan-
treden tegen de Vennen. Doelpun-
ten zijn gemaakt door Josine Raay-
makers (5x), Lotte van Schijndel, 
Inge Habraken en Liesbeth van der 
Korst (4x).

B1 - De Warande           3-4
BCombi - Zeester-Meerval      4-15
C1 - DZT`62           5-3
D1 – DBD                     0-15
D2 – Aquamigos             3-10
Dames 1 – Njord        11-0
E1 – PSV                       4-9
Heren 1 - DZT`62            6-7
Heren 2 – Platella           13-2

Afgelopen zondag hebben 20 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de tweede Solo 
wedstrijd die gehouden werd in 
zwembad ‘De Drietip’ in Nuenen. 
Tijdens deze wedstrijd is er 4 keer 
een 1e plaats, 5 keer een 2e plaats 
en 1 keer een 3e plaats behaald. 
Daarnaast zijn er 26 persoonlijke 
records gezwommen. 

Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Recreatieven 
in zwembad ‘De Neul’ deel aan 
de tweede Meerkamp, aanvang 
15.00 uur.

Programma waterpolo
Zaterdag: 
Njord - E1  17.00u
Njord - D1  17.30u
PSV - Heren 2  17.45u
De Vennen - Dames 1 19.00u
SWNZ - B1  19.00u
Njord - Heren 1  20.15u

zwemmen

VVRooi/ADR doet zichzelf tekort

Dinsdag 25 oktober speelden de 
heren van VVRooi eindelijk weer 
eens een thuiswedstrijd. Tegen-
stander was VC Natlab uit Waalre. 
De eerste set kende een opmerke-
lijk scoreverloop. VVRooi speelde 
goed en bij 20-11 leek het erop 
dat VVRooi de set ging winnen. 
Maar VC Natlab herpakte zich en 
kwam terug tot 21-21. VVRooi 

kon niet meer verhinderen dat de 
setwinst met 25-23 naar VC Nat-
lab ging. 

In de tweede set was VC Natlab 
duidelijk beter dan VVRooi. Set-
stand: 15-25. 
In de derde en vierde set waren 
beide teams meer aan elkaar ge-
waagd. Dit leidde tot een span-

nende strijd. De derde set ging 
verdiend met 26-24 naar VVRooi. 
In de vierde set kwam VVRooi nog 
dicht bij een 2-2 gelijkspel. Met 
een setstand van 25-27 werd het 
3-1 voor VC Natlab. 

Dinsdag 8 november speelt 
VVRooi om 20:30u tegen VCE/
PSV in sporthal De Kienehoef. 

volleybal

paardensport Nijnselse ruiters en ponyruiters

Afgelopen weekend zijn onze gro-
te springruiters te gast geweest in 
Uden. In de klasse B wist Moniek 
van Gastel met Vanitha Z een 3e 

plaats te bemachtigen. Annette 
van Engeland startte Miss Harley 
in de klasse L en dat leverde deze 
combinatie de 8e plaats op. Su-

zan van Gastel pakte met Boogie 
Woogie de 8e plaats in de klasse L 
en de 9e plaats in de klasse M met 
Zuberlina.

Spannende kampioenswedstrijd 
Odisco – Concordia

Het midweekteam van k.v. Odisco 
speelde afgelopen een felle strijd 
tegen Concordia. Tot dat moment 
had k.v. Odisco alle wedstrijden 
van dit seizoen gewonnen. Eigen-
lijk waren zij al kampioen.  Toch 
was de strijd nog niet helemaal 
gestreden. Concordia had name-
lijk nog maar één wedstrijd ver-
loren. Als Concordia won, zouden 

ze de eer moeten delen en samen 
kampioen worden.

Beide teams wilden dan ook erg 
graag winnen. Dat gaf een span-
nende strijd. De dames zaten ’bo-
ven op’ de bal en wilden niet wijken 
voor de ander. Het publiek genoot. 
Met de rust kon de wedstrijd nog 
alle kanten op. Zelfs tien minuten 

voor het einde van de wedstrijd 
was alles nog onbeslist. Een doel-
punt was zo gemaakt. 

De eindstand gaf uiteindelijk toch 
een behoorlijk verschil in het voor-
deel van kv Odisco. Zij wonnen met 
7-4 en werden daarmee onversla-
gen kampioen.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Supersnel par-
cours in Zeeland

Stef en Jur stonden afgelopen zater-
dag aan de start in Zeeland. Dit was 
de enige wedstrijd die dit weekend 
landelijk  op het programma stond. 
Dat betekende dat alle cyclo-cros-
sers van het land aan de start ston-
den, inclusief alle toppers.

Jur mocht op de eerste rij starten, 
maar hij was niet goed weg. Hij 
kon niet in zijn klikpedaal komen.   
Jur presteerde het om als 5e in het 
technische gedeelte aan te komen. 
Het gat met het kopgroepje van 
vier was toen ongeveer twintig 
seconden. Jur kreeg gezelschap en 
samen probeerde ze het gat dicht 
te rijden. Ze kwamen uiteindelijk 
vijf seconde tekort om mee te mo-
gen sprinten voor het podium. Jur 
verloor jammer genoeg de sprint 

en kwam daarom als zesde over de 
streep. Een hele knappe prestatie 
in dat grote deelnemers veld.

Stef had zoals al heel dit seizoen 
geen geluk bij de loting en moest 
weer achteraan starten. Hij had 
een hele mooie start en ging als 
ongeveer 34e de eerste bocht in. 
Stef had er zin in en dat was te 
merken, hij kwam al snel bij een 
groepje van 8 renners(sters) te-
recht. Het duurde een paar rond-
jes voordat Stef het groepje voor 
bij kon gaan. Toen Stef eenmaal 
het groepje voorbij was had hij 
snel een groot gat geslagen. Stef 
finishte als 21e. Meer zat er ook 
niet meer in voor hem, omdat het 
gat naar de voorgangers te groot 
was geworden.

wielersport

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl
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32e Klompentoernooi Dai Ippo

Op zaterdag en zondag organi-
seerde Budovereniging Dai Ippo 
hun jaarlijkse Klompentoernooi. 
Met ruim 630 deelnemers had de 
organisatie een mooi aantal deel-
nemers bij elkaar kunnen krijgen. 
Uit geheel Nederland wist men de 
weg naar de sporthal in Schijndel 
te vinden. Dit omdat men weet 
dat er bij Dai Ippo altijd een kwa-
litatief goed deelnemersveld aan-
wezig is. Jammer was het wel dat 
er vele toppers naar België gingen 
voor de Flanders Cup.

Op zaterdag was het de beurt aan  
alle categorieën boven de 12 jaar. 
In dit grote geweld wisten toch 4 
judoka’s van Dai Ippo in de prijzen 
te komen. Voor zowel Ryan Lo-A-
Njoe als voor Jasper van de Oete-
laar was er plaats op de hoogste 
trede van het podium. Beide ju-
doka’s wisten met goed doordacht 
judo hun tegenstanders klein te 
krijgen. Ryan had in zijn finale de 
Golden Score nodig en zelfs dit 
bracht nog geen winnaar. Toen 
was het aan de 3 scheidsrechters 
om de winnaar aan te wijzen. 

Unaniem werd Ryan als winnaar 
aangewezen. Voor Jasper was het 
ook een pittige finale die hij met 
een yugo in zijn voordeel wist te 
beslissen. Nick van Schijndel kon in 
zijn 2e partij geen grip krijgen op 
zijn tegenstander. Hij verloor en 
moest via de herkansing kijken hoe 
ver hij nog kon komen. Gelukkig 
ging hem dit goed af. In de strijd 

om de 2e plaats kreeg hij zijn te-
genstander in een Sankaku- houd-
greep. Hij maakte nog een geintje 
tijdens deze houdgreep maar haal-
de toch maar mooi een 2e plaats 
binnen. Martijn van Dalen bleef 
maar last houden van zijn duim 
en dat maakte het lastig voor hem 
om zijn tegenstander vast te pak-
ken. Ondanks deze beperking wist 
Martijn met zijn wedstrijdervaring 
een verdienstelijke 3e plaats in de 
wacht te slepen.

Op zondag kwam de jeugd onder de 

12 jaar de mat op. Dewy Lo-A-Njoe 
blijft een gewichtsklasse hoger draai-
en en dat ging haar zeer goed af. Zij 
wist al haar wedstrijden met ippon te 
winnen en werd overduidelijk kam-
pioen. Ook voor Gijs Packbiers was 
er een 1e plaats weggelegd. Maar bij 
Gijs liep het allemaal niet zo vlotjes, 
als je dan zag dat hij toch met goed 
bekeken judo 1e werd, zegt dit echt 
wel wat over zijn kwaliteiten. De jon-
gere broer en zus van Gijs traden in 
de voetsporen van hun grotere broer. 
Sam gaat de strijd aan met verschil-
lende jongens. Zij vergisten zich in 
deze kleine pittige tante. Met zeer 
aanvallend judo wist zij een mooie 
2e plaats te behalen. Broer Teun had 
net even van te voren in de strijd om 
de 2e plaats nog wel zijn meerdere 
moeten erkennen en werd dus 3e. 
Hij had de lange weg naar deze 3e 
plaats wel weten te bewandelen met 
3 spetterende ippons die een kampi-
oen niet zouden misstaan. Jammer 
dat Teun nog niet altijd even constant 
presteert maar dat hij kan judoën  als 
een waar kampioen. Twee judoka’s 
die wel opvielen met mooi judo maar 
niet in de prijzen vielen waren Jim 
van de Ven en Quint Rovers. Zij wis-
ten wel verschillende partijen te win-
nen maar kwamen helaas niet op het 
podium. De 15 ander judoka’s van 
Dai Ippo kwamen in dit geweld deze 
keer nog tekort. Volgende keer beter 
zullen we maar zeggen.  

budo biljarten Rooise 
biljartcompetitie

In de 8e ronde behaalde de Beurs 
een goede score van 81 pun-
ten. Korte partijen: Theo van Erp 
(Jachtrust) 20 car. in 9 beurten 
(moy. 2,22), Ruud de Wit (Oud 
Rooij) 34 car. in 10 beurten waarbij 
een serie van 19 (moy. 3,4), Ron 
de Leest (Wapen van Eerschot) 
28 car. in 10 beurten (moy. 2,8), 
Michael Toelen (Gin Keus) 34 car. 
in 14 beurten (moy. 2,42), Jos van 
Doremalen (St.Joris) 32 car. in 14 
beurten (moy. 2,28), Theo van 
Hastenberg (Beurs) en Harrie Toe-
len (D’n Toel) 30 car. in 14 beurten 
(moy. 2,14).

Uitslagen: Oud Rooij – Dorpsher-
berg 70-70, Gin Keus – Gouden 
Leeuw 78-62, Wellie Winne Welles 
– ’t Straotje 63-77, ’t Pumpke – D’n 
Toel 66-74, Jachtrust – Kofferen 
67-73, Wapen van Eerschot – Bos-
kant 70-70, Beurs – St.Joris 81-59.

Stand: 1 Beurs 560, 2 Gin Keus 543, 
3 St.Joris 517, 4 Boskant 511, 5 ’t 
Straotje 506, 6 Wellie Winne Welles 
498, 7 Dorpsherberg 495, 8 Jacht-
rust 486, 9 Oud Rooij 477, 10 D’n 
Toel 469, 11 Wapen van Eerschot 
464, 12 Kofferen 453, 13 Gouden 
Leeuw 451, 14 ’t Pumpke 424 . 

Harm van de Laar zesde tijdens 
Nederlands Kampioenschap Libre
Afgelopen donderdag reisde Harm 
v.d. Laar af naar Hoogeveen om uit 
te komen tijdens het Nederlands 
kampioenschap libre extra klasse 
tot 225 caramboles. Afgelopen 
voorjaar speelde hij voor het eerst 
een persoonlijk kampioenschap 
en wist het Nationaal kampioen-
schap te behalen in de 1e klasse 
libre waar hij te promoveerde naar 
de extra klasse.  Na de voorwed-
strijden gespeeld te hebben wist 
hij zich als nummer 6 te plaatsen 
voor het kampioenschap. 

In zijn eerste partij op vrijdag moest 
hij het opnemen tegen Jan Braks. 
Harm had slecht 8 beurten no-
dig om 225 caramboles te maken 
hierbij een serie van 170. In zijn 2e 
partij A. Haveman presteerde Harm 
wederom succesvol. 225 carambo-
les in 7 beurten met een hoogste 
serie van 153. Op zaterdag moest 
hij het in zijn 1e partij opnemen te-
gen Bernie van Hooij die in de och-
tenduren duidelijk sterker was dan 
Harm. Harm verloor deze partij met 
85 caramboles in 16 beurten. In de 
2e partij van de dag ging hij aan-

zienlijk beter. Harm maakte zijn 225 
caramboles in slecht 3 beurten met 
een moy. Van 75. En een hoogste 
serie van 203 caramboles. Door 
deze overwinning wist hij zich weer 
terug te knokken in de top van het 
klassement. Zijn 5e partij echter 
ging weer verloren tegen Ramond 
Drost. Harm wist tot 198 carambo-
les te komen met hierbij een serie 
van 129. 

Op zondagmorgen ging Harm met 
een achterstand van 2 punten de 
laatste 2 partijen spelen en moest 
hij het nog opnemen tegen de kop-
loper. Zijn 1e partij van de zondag 
verloor hij met 117 caramboles in 
18 beurten van Hendrie Kleinlug-
tenbeld. De concurrentie was ech-
ter beter in vorm. Zijn laatste partij 
speelde Harm tegen Wilbert van 
Dijke die zijn partij in 8 beurten  uit-
speelde. Harm bleef op 135 caram-
boles steken waardoor uiteindelijk 
Wilbert van Dijke zich kampioen 
van Nederland mocht noemen en 
Harm uiteindelijk op een 6e plaats 
eindigde met een algemeen moy-
enne van 15,71

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op maandag 31 oktober zijn de 
voorlaatste wedstrijden uit de 1e 
ronde gespeeld. De kortste par-
tij speelde Ton van Alphen tegen 
Mark Leenderts. Ton had slechts 
14 beurten nodig. Zijn gemiddelde 
kwam op 2.43 en zijn hoogste se-
rie op 8. Mark volgde op de voet 
met zijn gemiddelde 1.57 en ook 
een serie van 8.  Eric Bekkers (ge-
middelde 2.00 en hoogste serie 
10) en zijn tegenstandster Lia v.d. 
Ven (gemiddelde 1.4 en hoogste 
serie 5 ) waren goed op dreef. Ook 
hoge series werden gemaakt door 
Ad v.d.Bergh (8), Rob v.d. Heijden 
(6), Bart van Esch (4) en Gonny 

v.d. Pasch (4) .

Uitslagen D’n Toel: 
Rob v.d. Heijden 9 – Marion v.d. 
Putten 5; Mark v.d. Laar 6 – Jan de 
Jong 10; Martin Huijberts 5 – Harrie 
v.d. Heijden 6; Johnny van Oorschot 
10 – Cees Bouter 7; Ton van Alphen 
10 – Mark Leenderts 8; Bart van 
Esch 6 – Bart v.d. Bergh 5.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Bart Smetsers 5 – Gonny v.d. Pasch 
5; Jan Verhagen 7 – Henk v.d. Haven 
3; Ad v.d. Bergh 10 – Maarten van 
Hoof 8; Eric Bekkers 10 –Lia v.d. 
Ven 7; 

Ollandia en Rhode blijven de 
punten pakken

Terwijl Boskant en Nijnsel een heu-
se burenruzie uitvochten speelden 
Rhode en Ollandia op eigen bo-
dem tegen respectievelijk Erp en 
Odiliapeel. Zoals wel vaker de af-
gelopen weken pakten ze allebei 
wederom de volle drie punten. 

Ollandia – Odiliapeel 3-2 (0-0)
Beide teams hadden één ding ge-
meenschappelijk. De laatste vier 
weken wonnen ze veel. Dat re-
sulteerde in een gelijk opgaande 
eerste helft. Er wordt geknokt voor 
iedere meter, maar er werd weinig 
mee opgeschoten. Pas in de twee-
de helft ontspon zich een boeiend 
doelpuntenfestijn. Stefan Erven 
was de eerste die het net wist te 
vinden. Na een pass van Bart van 
den Tillaart schoot hij raak. Toen 
de gasten gelijk maakten en ze 

even later zagen dat Rene Raaij-
makers van Ollandia rood kreeg 
hing een verlies in de lucht. Toch 
liet Ollandia zich niet kennen. Ze 
kwamen zelfs op 2-1 en 3-1 door 
goals van Rob van der Heijden en 
Stefan Erven. Dat Odiliapeel in de 
85e minuut de aansluitingstreffer 
scoorde was niet toevallig. Ollan-
dia speelde namelijk nog steeds 
met een man minder. Volgende 
week wacht de ploeg van Gerard 
van Zutphen een moeilijke opga-
ve. Dan is medekoploper VOW, 
die afgelopen weekend de periode 
pakte, de tegenstander 

Rhode – Erp 5-1 (2-0)
Zeer verdiend klom Rhode afgelo-
pen zondag naar de derde plaats 
op de ranglijst. In eigen huis werd 
Erp met grote cijfers afgedroofd; 

5-1. Het collectief van Ronald 
Tielemans’ ploeg wordt steeds 
hechter. Er wordt voor elkaar ge-
knokt en ook het voetbal wordt 
steeds beter. Teun Latijnhouwers 
was zondag één van de uitblin-
kers. Hij scoorde dan ook de 2-0, 
nadat Bas van Kuringen al eerder 
voor 1-0 had gezorgd. Geluk-
kig voor het publiek zette Rhode 
het goede spel in de tweede helft 
voort. Latijnhouwers schoot net 
voor het uur zijn tweede treffer 
tegen de touwen. Joep van de 
Mortel en Daan van Dinten, die 
al eens eerder allebei scoorden in 
één wedstrijd, deden er nog een 
schepje bovenop. Dat Erp nog 
tegen scoorde, was puur voor de 
statistieken. Rhode mocht een 
feestje gaan vieren.

voetbal

Rooi sportief
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Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl

Huur een schoorsteenvegerset 
voor een aantrekkelijke prijs

Tijd om uw schoorsteen te vegen 

voor de kachel aan gaat!

Pupil van de 
Wedstrijd Ollandia: 
Luc v.d. Wetering

Zondag 30 oktober jl. was Luc 
van de Wetering ‘Pupil van de 
Week’ bij Ollandia 1 – Odiliapeel 
1. Luc is 9 jaar en woont samen 
met zijn broer Stan en zijn 2 hon-
den in Olland. 

Luc zit in groep 6 van Bs. Sint-
Petrus. Hij geniet het meest van 
de gymlessen. De lessen spel-
ling vindt hij minder leuk. Later 
hoopt hij iets te gaan doen in 
de techniek of profvoetballer te 
worden. Luc voetbalt in het leuke 
team van de E2. Hij speelt op het 
middenveld of in de verdediging. 
Frank Berkers is zijn favoriet bin-
nen Ollandia. Verder is Luc fan 
van PSV en Fc Barcelona. Wie 
weet wordt hij ooit nog eens zo 
goed als zijn 3 favorieten: Mark 
van Bommel, Dries Mertens en 
Lionel Messi. Naast voetbal, 
bouwt Luc graag dingen met 
Lego, speelt hij op de computer 
of op de Nintendo. 

Pupil van de wed-
strijd: VV Nijnsel:
Stijn van Vegchel

Ik ben Stijn van Vegchel. Ik ben 
jarig op 5 november dan word ik 
8 jaar. Ik heb twee broers en een 
zus. Dit is mijn eerste jaar dat ik 
bij VV Nijnsel voetbal. Ik voet-
bal in de F1 en ben verdediger. 
Ik ben fan van PSV en mijn grote 
voorbeeld is Affelay. In mijn vrije 
tijd ga ik graag crossen met mijn 
fiets of voetballen. Later hoop ik 
loodgieter te worden. 

Hyundai - Mark v.d. Brand - investeert in de toekomst

Mark van den Brand, succesvol 
ondernemer en directeur/eigenaar 
van Hyundai VOF in Nijnsel, heeft 
altijd een zwak gehad voor jonge, 
talentvolle en ambitieuze sport-
teams die via een gedegen uitge-
stippeld plan de weg naar omhoog 
proberen te vinden. Hij herkent 

daar zichzelf in en is dan ook altijd 
bereid om een gesprek aan te gaan 
met het management teneinde te 
kijken of er mogelijkheden zijn om 
vanuit zijn bepaald niet geringe 
kennis en ervaring daar een steen-
tje aan bij te dragen. 

En als je bij vv Nijnsel aan ‘jong, 
talentvol en ambitieus’ denkt, dan 
kom je al heel snel uit bij Nijnsel 4, 
een combinatie van gretigheid en 
maturiteut. De eerste bijdrage die 
Van den Brand levert is de kleding. 
Wellicht volgt er nog een upgrade 
van het wagenpark?

Kossen | Design

T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  

Gedesillusioneerd liepen Nijnsel-
coach Jan Noten en zijn spelers, na 
de burenstrijd tegen Boskant, van 
het veld. Weer veel kansen, maar 
weer geen punten. De thuisploeg 
liet duidelijk zien hoe het wel moest. 
Ze waren dodelijk effectief en tegen 
die koelbloedigheid was dit Nijnsel 
afgelopen zondag niet opgewassen. 
In de kantine galmde het ene num-
mer na het andere uit de boxen, 
maar voor Nijnsel klonk hetzelfde 
liedje als de afgelopen weken.

Boskant – Nijnsel 4-1 (2-0)
“Ik blijf het zeggen, maar ik heb er 
geen verklaring voor”, jammerde 
Noten direct na de wedstrijd. “Wat 
kunnen we hier nog aan doen? We 
waren zeker niet de onderliggende 
partij. De eerste twintig minuten 
waren we zelfs beter. Maar ja, als 
we de kansen blijven missen….” 
Nijnsel begon inderdaad sterk en 
kreeg een paar goede kansen. Ze 
speelden veelvuldig de lange bal, 
maar ook een aantal combinaties 
bracht de gasten dichtbij het doel 
van de uitblinkende doelman 

Erwin Brouwers. Boskant liet het 
allemaal iets te gemakkelijk gebeu-
ren. Toch sloegen ze niet veel later 
keihard toe. Binnen twee minuten 
scoorden Pieter van de Warenburg 
en Ron van Uden. Eigenlijk was de 
wedstrijd toen gespeeld. Boskant 
had de rest van de eerste helft een 
licht overwicht.  Vooral Edo Brans 
onderscheidde zich door voortref-
felijk spel. Dat hij veel te veel ruim-
te kreeg, mochten de middenvel-
ders van Nijnsel zich aanrekenen.

Toen Paul van der Rijt in de 58e 
minuut Erwin Brouwers tot een 
prachtige save dwong, gloorde er 
weer een beetje hoop in de Nijn-
selse harten. Al gauw bleek dat 
van valse aard, want de kleine 
Boskantse dribbelaar Jan Wouters 
schoot met zijn 3-0 alle eventu-
ele ambities om gelijk te maken 
aan diggelen. Hij bleek sowieso al 
meerdere malen een plaag voor de 
Nijnselse verdediging, die vooral 
op de flanken zo nu en dan niet 
fysiek genoeg ingreep. Ook de re-
delijk spelende nieuweling en laat-

ste man Rick van Roosmalen kon 
dat niet voorkomen. 

De gasten bleven daarna door-
gaan met het missen van kansen. 
Het was zelfs zo erg dat het pu-
bliek verrast leek toen ze toch nog 
scoorden. Bas Verbakel kopte uit 
een rebound raak. Dat het uitein-
delijk 4-1 werd in plaats van 3-2 
had kwaliteittechnische redenen. 
Hoewel het opportunistische Nijn-
sel er alles aan deed, waren ze niet 
bij machte om door te drukken.  
De laatste goal van Maikel Merks 
was daar een treffend voorbeeld 
van. Simpel stoomde Boskant over 
het middenveld van de buurman 
en ze baande zich een weg door 
de verdediging. Boskant trainer 
Van Lieshout: “Als je de wedstrijd 
bekijkt was het verschil eigenlijk 
geen 4-1. Wij waren heel onrustig 
en maakte slechte keuzes. Nijnsel 
hanteerde veel de lange bal en we 
hadden moeite met hun lopende 
mensen. Daarom kregen zij zoveel 
kansen. Gelukkig maakten wij de 
goals op perfecte momenten.”

Boskant geeft Nijnsel les in 
effectiviteit

voetbal
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Uitslagen 
Boskant 1-Nijnsel 1  4-1
Boskant 2-SSS’18 2  1-5
Irene 2-Boskant 3  2-3
Boskant 4-Blauw Geel 11  3-0
Rhode 10-Boskant 5  3-3
Boskant 6-Boxtel 10  4-1 
(vriendsch.)
Boskant Da1-Erp Da2  1-3

Programma zo 6/11:
Boskant 1-ELI 1  14.30u.
Boskant 2-Volharding 3  11.00u.
Nijnsel 4-Boskant 3  12.00u.
Boskant 4-UDI 10  12.00u.
UDI 14-Boskant 5  10.00u.
Irene 5-Boskant 6  10.00u.
Boskant Da1-Odilliapeel Da2  12.00u.

jeugd
Uitslagen 
Nijnsel A1-Boskant A1  0-3
Boskant B1–Margriet B4  2-1
Schijndel D4-Boskant D2  6-0
Boskant E2–Rhode E2  0–4
 
Programma za 5/11:
SCMH A1-Boskant A1 v13.15 a14.30u
Boskant B1–Nijnsel B1      a14.30u
Gemert C3–Boskant C1      v12.00 
a13.15u
Irene D1–Boskant D1 v10.15 a11.30u
Boskant D2–Erp D3    a11.30u
ASV’33 E2–Boskant E1       v09.30 
a10.45u
Boskant E2–VOW E2  a09.30u
Roodwit’62 F7–Boskant F1 v08.00  
a09.00u 

Uitslagen 30/10:
Boskant 1 - Nijnsel 1  4-1
MVC 2 - Nijnsel 2   2-9
Nijnsel 3 - WEC 2  1-1 
Rhode 4 - Nijnsel 4  2-6
Gemert 9 - Nijnsel 5  2-8
Nijnsel 6 - Heeswijk 5  5-0
Nijnsel DA1 - MVC DA1  3-4
Nijnsel DA2 - RKVV Keldonk DA1  0-0 
Nooit Gedacht DA2 - Nijnsel DA3  3-3
Sparta’25 – veteranen 2-1

Programma zo 6/11:
Nijnsel 1 - NLC’03 1  14:30u
Nijnsel 2 - Gemert 5  12:00u
RKVV Keldonk 2 -Nijnsel 3  11:30u
Nijnsel 4 - Boskant 3   12:00u
Nijnsel 5 -Schijndel 7  10:00u
Gemert 10 - Nijnsel 6  10:00u
Avanti’31 DA1 - Nijnsel DA1  10:00u
Nijnsel DA2 - DVG DA1  10:00u 
Maaskantse Boys DA1 - Nijnsel 
DA3  11:30u

Programma za 5/11:
PVV – Veteranen   16:30u

Voor de laatste informatie kunt u 
natuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen

Jeugd  
Uitslagen za 29/10:
Bekerwedstrijden
Gemert A2 - Nijnsel A1  2-1 
Rhode D1 - Nijnsel D1  6-0
Rhode D5 -Nijnsel D2  1-2 
Nijnsel F1 - Mariahout F1G   2-9 
Nijnsel F2 - Rhode F5  5-10
Vriendschappelijk: 
Nijnsel A2 – Boskant A1  0-3
Wilhelmina Boys E3 –Nijnsel E1  10-6

Programma 5/11:
Nijnsel A1 - NWC A2  14:30u
Sparta’25 A2 - Nijnsel A2  14:30u

Boskant B1 - Nijnsel B1  14:30u
Nijnsel C1 - Blauw Geel’38 C4  13:00u
S.V. Brandevoort D2 -Nijnsel D1  13:00u 
Nijnsel D2 - ELI D2  11:30u
Nijnsel E1 - S.V. Brandevoort E3 10:00u 
Blauw Geel’38 E8 - Nijnsel E2 9:15u
SC Helmondia F2G- Nijnsel F1 10:00u
Nijnsel F2 -Rhode F8 10:00u 
Nijnsel MB1 -Rhode MB1  14:30u

Voor de laatste informatie kunt u 
natuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen

Uitslagen: 
Ollandia 1-Odiliapeel 1  3-2
Blauw Geel’38 7-Ollandia 2  2-5
Ollandia 3-Avesteyn 3   1-4
SCMH 5-Ollandia 4   1-4
Ollandia Da1-Volkel Da1   2-1

Programma senioren:
Zondag 6/11: 
VOW 1-Ollandia 1  14.30u
Ollandia 2-Mariahout 3  11.00u
Sparta’25 8-Ollandia 3   10.00u
Ollandia 4-Heeswijk 9   10.00u
MVC Da1-Ollandia Da1   10.00u

Jeugd
Uitslagen:
Irene F3-Ollandia F2   0-13(beker)

Programma woe 2/11:
Ollandia E1-VOW  E1  18.30u

Programma zat 5/11:
Ollandia B1-Gemert B3   14.30u
Ollandia C1-Gemert C5   13.00u
Sparta’25 D3-Ollandia D1  v:10.15u
Ollandia E1-Rhode E3   9.30u
Rhode E7-Ollandia E2  v:8.30u
ELI F2G-Ollandia F1  v:9.00u
Ollandia F2-Sparta’25 F6   10.30u
Ollandia MF1-Wilhelmina MF2   11.00u

Programma: 
Herpinia-Rhode 14.30u
FC Geleen Zuid 2-Rhode 2 11.00u
Rhode 3-ASV 2 12.00u
Avesteijn 3-Rhode 4 12.00u
VOW 3-Rhode 6 11.00u
Handel 3-Rhode 7 11:30u
Rhode 8-UDI 13 10.00u
Rhode 9-Avanti 6 12.00u
Blauw Geel 17-Rhode 10 12.00u
Keldonk-Dames 11.00u
Veteranen-Blauw Geel 16:30u

Uitslagen:
Rhode-Erp 5-1
Rhode 2-Blauw Geel 2 5-5
VOW 2-Rhode 3 1-7
Rhode 4-Nijnsel 4 2-6
UDI 11-Rhode 6 0-4
Rhode 7-Keldonk 4 4-1
Rhode 8-DVG 6 0-7
Handel 4-Rhode 9 7-2
Rhode 10-Boskant 5 3-3

Jeugd
Programma  za 5/11:
Rhode A1-Boekel Sport A1  a14:30u
Boekel Sport A2-Rhode A2  v11:30u
Deurne B1-Rhode B1  v13:30u
Rhode B2-Bruheze B2  a14:30u
Rhode C1-Boekel Sport C1G  a12:45u
Rhode C2-Sparta’25 C2  a12:45u
Irene C1-Rhode C3G  v12:00u 
Blauw Geel’38 C6-Rhode C4  v12:00u
Rhode C5  vrij
Boekel Sport D1-Rhode D1  v10:45u
Rhode D2-Mariahout D1  a11:15u
Blauw Geel’38 D4-Rhode D3G  v10:30u
Rhode D4-Blauw Geel’38 D7  a11:15u

Rhode D4-Rhode D5  a11:15u
Avanti’31 E1G-Rhode E1G  v8:30u
Rhode E2-Blauw Geel’38 E7  a9:15u
Ollandia E1-Rhode E3  v8:45u
Rhode E4-Boekel Sport E4  a9:15u
Blauw Geel’38 E13-Rhode E5  v9:15u
Rhode E6G-SCMH E2  a9:15u
Rhode E7-Ollandia E2G  a9:15u
Rhode E8-Schijndel E8G  a9:15u
Rhode F1-Someren F1  a9:15u
Rhode F2-DVG F1  a10:15u
Rhode F3-Gemert F3  a10:15u
Rhode F4-BlauwGeel’38 F4  a10:15u
ASV’33 F2-Rhode F5  v8:15u
Elsendorp F1-Rhode F6  v9:00u
Schijndel F6-Rhode F7  v9:30u
Nijnsel F2-Rhode F8  v9:30u
Rhode F9-Avanti’31 F5  a10:15u
Blauw Geel’38 F11-Rhode F10  v9:15u
Rhode F11-VOW F4        v10:15u
Nijnsel MB1-Rhode MB1  v13:30u
Mini-pupillen: 
onderling wedstrijdjes aanvang 10:00

Uitslagen  za 29/10:
Rhode C3G-Schijndel C2  5-1
HVCH C5-Rhode C5  n.b
Rhode D1-Nijnsel D1  6-0
Avesteyn D2-Rhode D2  0-1
Sparta’25 D5-Rhode D3G  n.b
Rhode D5-Nijnsel D2  1-2
Rhode E1-SBC E3  3-4
Boskant E2-Rhode E2  0-4
Rhode E3-ODC E3  3-7
Rhode E4-SBC E11  8-4
Rhode E5-Best Vooruit E10  1-1
SBC E7-Rhode E6  n.b
VOW E3-Rhode E7  n.b
Rhode E8-Avanti E4  2-17
Blauw Geel F1-Rhode F1  5-1
Rhode F2-Gemert F4  6-0
Rhode F3-Blauw Geel F2  2-1
Rhode F4-SBC F6  12-1
Nijnsel F2-Rhode F5  5-10
Gemert F11-Rhode F6  n.b
Rhode F7-Avanti’31 F4G   2-4
SBC F8-Rhode F8  2-1
Schijndel F8-Rhode F9  0-2
Rhode F10-Rhode F11  2-4

Programma vrijdag 04-11: 
Dorpsherberg/van Driel – ’t Stro-
atje / van der Zanden onroerend 
goed 19.30u    
Envo Installatietechniek – Rewi / 
Heidehof 20.15u  
Bart Klerkx Hoveniers – Gerits / 
v.d. Warenburg  21.00u
Copacabana International– Woon-
winkel Exclusief wonen 21.45u
 
Programma maandag 07-11: 
Innophase – Wapen van Eerschot  
 21.00u
Raaymakers/der Kinderen – HNM 
Finance  21.45u

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 26/10:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 
62,50 % 2 Mevr. M.v.Schijndel - 
Hr. A.v.Hommel 60,83 % 3 Dms. 
N.Philipsen- T.Klomp 60,00 % 4 
Echtpr. v.Gerwen 59,58 %.

BC Rooi 750 
uitslag 26/10:
Lijn A: 1 Ria & Toon Habraken 
64,58%; 2 Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters 64,24%; 3 Riet & 
Theo van Heijningen 59,03%; 4 
Theo van Geffen & Jaap Laman 
Trip 55,56% Lijn B 1 Nellie Span-
jers & Nellie Vervoort 60,00%; 2 
Leon Heijckmann & Dirk Gillissen 
en Lia van Ham & Leny Kremers 
52,92%; 4 Will Schilder & Tino Hil-
lenaar en Ad van Helvoort & Jan 
van Lanen   51,67% Lijn C 
1 Tonnie & Jos van Acht 64,58%; 
2 Hanny & Jan Bosch 60,83%; 3 
Hermien & Dick Botter 55,42%; 
4 Netty Leijtens & Nel van der Pijl 
53,75%

BC ‘t Koffertje

Uitslag 31/10: 
A-lijn: 1.Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 59,72 %. 2. Reinier 

Gerrotzen & Jaap Laman Trip 
57,99%. 3. Ad van Helvoort & Jan 
van Lanen 57,64 %. 4. Cees Laas 
& Sjjef van Rooij 56,25 %.
B-lijn: 1. Thea van de Aker & Netty 
Leijtens 60,76 %.2/ 3/4.  Leny 
Kremers & Willem de Roo 59,72 
%.en Herman Pauw & Leny van 
de Wall  en Wilma van de Bigge-
laar & Jan Janssen 59,72 %. C-lijn: 
1.Mieke van Schijndel & Euge-
nie Vaessen 61,67 %. 2. Marcel 
Janse & Willy Swinkels 59,17 %. 
3. Mieke Vugs & Evert Vugs 58,75 
%. .4. Bertha van de Laar & & An-
nie Latijhouwers 53,75 %.D-lijn: 
1. Riet van de Laar & Ans Wiessing 
60,42% . 2. Betty van Doeland 
& Oth van Doeland 53,47 %. 3. 
Mien van de Velde & Veva van der 
Wiel 52,50 %. 4. Wil Merkelbach 
& Jeanne Swinkels 51,67 %.

B.C. d’n einder ‘05

Uitslag 26/10:
 A lijn 1. Joop en Marianne Mul-
ler 56.25 % 2. Mari en Nel-
lie v.d.Vleuten 55.28 % 3.Ardie 
v.Bakel- Riek v.d.Brand 52.64 % 4. 
Harrie en Marianne Timmermans 
51.39 %. B Lijn: 1. Hennie en Wil 
Merkelbach 60.83 % 2. Riet Ver-
stappen- Jan v.d.Velden 54.38 % 
3. Piet en Leny v. Rooy 50.63 % 4. 
Ad.v.d.Brand- Ger Vervoort 48.33 
% zie ook : www.deneinder.nl

Uitslagen/programma

Voetbal Overige sporten

Ollandia

Rhode

VV Boskant

VV Nijnsel

bridgen

zaalvoetbal

B&D Sfeerbeheer
voor al uw beveiligingswerkzaamheden

www.b-d-sfeerbeheer.nl
06-11133485

Club info:

www.vvboskant.nl
www.vvnijnsel.nl
www.ollandia.nl
www.rhode.nl

    

Plek Naam     Club   Goals

1 Stefan Erven   Ollandia 11
2 Ron van Uden   Boskant  
  Rob van der Heijden  Ollandia  
  Teun Latijhouwers  Rhode  5
3 Pieter van de Warenburg  Boskant  
  Bas van Kuringen   Rhode  4
4 Roel Brans    Boskant  
  Joep van de Mortel   Rhode  
  Daan van Dinten  Rhode  3
4 Sietze de Jong    Ollandia  
  William Bekkers   Ollandia  
  Bart van der Tillaart  Ollandia  
  Frank Konings    Boskant  
  Paul van der Rijt   Nijnsel  2
5 Toby Verhoeven   Nijnsel  
  Nick Dortmans   Nijnsel  
  Leon Peters   Nijnsel  
  Bas Verbakel    Nijnsel  
  Carlo Simons    Ollandia  
  Jan Wouters   Boskant  
  Maikel Merks    Boskant  
  Frank van der Heijden  Boskant  1

2011-2012

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?
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Leveren en plaatsen van 
alle soorten enkel glas en 
isolatieglas, tijdelijk met 
6% btw op arbeidsloon.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Dames MHC geven voorsprong uit handen

Zondag 30 oktober stond een las-
tige uitwedstrijd tegen Zwart-Wit 
uit Breda op het programma voor 
de dames van MHC Sint-Oeden-
rode. De voorbereiding van deze 
wedstrijd begon eigenlijk zaterdag 
avond al. Sponsor Fred van de Laar 
had alle dames samen met heren 

1 uitgenodigd voor een gezellig 
avondje ijshockey in Eindhoven. 

Na een spannende wedstrijd zag het 
gezelschap Eindhoven Kemphanen 
winnen en kregen de dames zin om 
dit zondag eens na te doen tegen 
Zwart-Wit. Vol vertrouwen gingen 

ze richting Breda en begonnen sterk 
aan de wedstrijd. Na een paar goede 
kansen aan beide kanten was het 
Hilde Sijbers die de score opende uit 
een strafcorner:  1-0 voor Rooi. De 
dames bleven rustig maar fel hoc-
keyen en waren met goede combi-
naties duidelijk de beste ploeg . Dit 
zorgde na ruim 20 minuten voor een 
2-0 voorsprong via Iris van de Loo. 

Niet veel  later was het opnieuw 
Hilde Sijbers die een strafcorner tot 
doelpunt promoveerde. Met deze 
verdiende 3-0 voorsprong gingen 
de dames de rust in. Na rust was er 
niet veel meer over van het goede 
hockey dat Rooi voor rust liet zien. 
Zwart-Wit kon steeds meer hun 
eigen spel spelen en kregen veel 
kansen en strafcorners waarvan er 
inmiddels al twee in zaten en de 
stand dus 3-2 voor Rooi was. De 
Rooise dames probeerden het spel 
van de eerste helft weer op te pak-
ken, maar slaagden hier niet in. We-
derom leidde een strafcorner van 
Zwart-Wit tot een doelpunt en was 
de stand gelijk: 3-3. Dit zorgde voor 
een zenuwslopend einde van de 
wedstrijd waarin keepster Michelle 
Beerens met een aantal goede red-
dingen erger voorkwam. Met een 
3-3 eindstand hebben de dames 
één punt mee genomen naar Rooi. 
Ondanks dit punt heerste er na de 
wedstrijd vooral teleurstelling bij de 
dames, maar ook vastberadenheid 
om de laatste vier wedstrijden voor 
de winterstop te laten zien wat ze 
waard zijn en de daarbij behorende 
punten te pakken! 

hockey MHC Heren 1 wint eindelijk weer

Het vrije weekend in oktober 
kwam goed uit voor de heren van 
MHC Sint-Oedenrode. De laatste 
twee wedstrijden gingen immers 
verloren en goede resultaten zijn 
nodig om bovenin de competitie 
mee te blijven doen. Boxmeer 
bleek hiervoor de juiste tegen-
stander. De uitwedstrijd in Lim-
burg werd gewonnen met 0-2. 
 
De voorbereiding op deze wed-
strijd ging zaterdagavond al van 
start. Sponsor Fred van de Laar 
verzorgde een mooie avond waar-
bij de ijshockeywedstrijd tussen 
Eindhoven Kemphanen en Tilburg 
Trappers bezocht werd. Niets werd 
hierbij aan het toeval over gelaten 
en de mannen van Heren 1 wer-

den goed in de watten gelegd. Een 
goede basis voor de wedstrijd van 
zondag, zo bleek later.
 
Het begin van de wedstrijd werd 
het klassenverschil tussen Boxmeer 
en Rooi snel duidelijk. Het balbezit 
werd gekoesterd en rustig werd ge-
zocht naar gaten in de verdediging 
van Boxmeer. Het combinatiespel 
resulteerde in enkele kansen, maar 
deze werden niet benut. Een straf-
corner na ongeveer een kwartier 
spelen was wel goed voor het eerste 
doelpunt. Piet van Eijndhoven was 
hierbij succesvol en maakte terecht 
de 0-1. Een volgend doelpunt leek 
daarna een kwestie van tijd, maar 
de scherpte leek langzaam te ver-
dwijnen. Boxmeer leek hierdoor wat 

meer hoop te krijgen in een beter 
resultaat, maar bleek niet bij machte 
om het Rooi echt lastig te maken. 
 
Het spel in de tweede helft ging 
verder zoals het voor de pauze ein-
digde. De Rooise heren konden net 
niet voldoende doordrukken om de 
wedstrijd in het slot te gooien. Door 
het opportunistische spel van Box-
meer bleef de spanning nog lang 
op de wedstrijd zitten. Na ruim een 
uur spelen kreeg Rooi zijn zesde 
corner van de wedstrijd en was het 
wederom Piet van Eijndhoven die 
te trekker overhaalde: 0-2. De mar-
ge van twee doelpunten was vol-
doende om het verzet van Boxmeer 
te breken en de wedstrijd werd ver-
volgens eenvoudig uitgespeeld. 

  
   Uw rechterhand voor 
             de geschreven tekst

Ria Balk
Tel. : 0413 - 84 05 03
i n f o @redactie-tekstbalk.nl
www.redactie-tekstbalk.nl

Tekstbalk visitekaartje def  02-07-2010  17:00  Pagina 1

Sint-Oedenrode

Heren en Dames 1 MHC bezoeken “de Kemphanen”
Zaterdag 29 oktober zijn zowel 
heren als dames 1 van MHC op 
bezoek geweest bij de IJshockey-
wedstrijd  Kemphanen Eindhoven 
tegen Tilburg Destil Trappers.

Dit alles voortreffelijk  georgani-
seerd door onze sponsor Fred van 
de Laar Grond Weg en Water-
bouw b.v. tevens sponsor van de 
Kemphanen. Allereerst was er  een 
hartelijke ontvangst bij de familie 
van de Laar op de mooie Antonia 
Hoeve door Diana en Maud. Fred 
was nog aan het werk! Na een 
drankje was er ook de welbekende 
mobiele buitenkeuken van Friet-
feest die de lekkere trek stilde. On-
dertussen was de Toerbus van de 
Kemphanen zelf gearriveerd net 
als Fred, om ons naar Eindhoven te 

brengen. 
Na binnenkomst in het ijsstadion in 
Eindhoven werden we ontvangen 
in de businessclub waarna er een 
professionele uitleg werd verzorgd 
over de historie van de Kempha-
nen en de spelregels van het ijs-
hockey.
De wedstrijd was een echte derby 
en was dit jaar nog belangrijker 
omdat er play-off plaatsen te be-
halen waren. Na 3 x 20 minuten 
zuivere speeltijd was het de thuis-
ploeg die terecht aan het langste 
eind trok en de wedstrijd winnend 
met 5-2 afsloot.
Wat opviel in de wedstrijd zelf was 
de gedrevenheid en bevlogenheid 
van de spelers, maar zeker ook het 
echt spelen in de taak en respect 
voor de scheidsrechters. Het is een 

prachtig spel om te bekijken, elke 
seconde gebeurt er wel wat en een 
doelpunt kan zomaar vallen. 
Na de wedstrijd nog even naar het 
clubhuis waar een dj voor de no-
dige sfeer zorgde en daarna weer 
met de Kemphanen bus naar Nijn-
sel. Kortom, een geweldige erva-
ring voor ons allen, fantastisch ge-
organiseerd door de familie van de 
Laar!! Bedankt daarvoor namens 
Dames en Heren 1 van MHC!

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Hyundai 
WinterKontrole op:
Vrij 4 november  (09.00 – 17.00) en 
Zat 5 november  (10.00 – 14.00 uur) 
en op de koopavond

Geen zin in een winterstop? 
Het Hyundai WK-team loopt zich warm voor een 
conditietest van uw Hyundai GRATIS!
Het wordt weer winter. Geen nood, het Hyundai WK-team staat 
bovengenoemde dagen klaar voor een grondige WinterKontrole 
van uw auto. Volgens een beproefde tactiek testen onze monteurs 
uw Hyundai op zijn conditie en mogelijke trainingsachterstand. 
Voor uzelf geen slappe thee, maar een heerlijke kop erwtensoep. 
En de Hyundai-voetbal? Die is na het laatste fluitsignaal voor u.

Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel (gem. Sint-Oedenrode) 
Tel.: (0413) 490720 - Fax: (0413) 490751 

I: www.hyundaimvdbrand.nl - E: mvdbrand@hyundai.nl

Al uw sport 

en verenigingsnieuws 

wordt gratis geplaatst! 
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Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

15 oktober - 30 november 2
Expositie Adri Frigge

Bastion

2 november
Speeddate

Café Oud Rooij

4 & 5 november 
Vogelshow

Zwembadweg 62 
(concordia)

5 november
Tienerdisco

The Joy (Beckart)

5 november
Kookdemo

Huijberts Keukens

5, 6 en 7 november
Kind Ouder

tennistoernooi
Sportpark de Kienehoef

5 november
Dansen in Odendael

Odendael

5 & 6 november
Optreden jeugd Roois Theater

Mariendael 

6 november
Live muziek: Rogue

Café Oud Rooij

6 november - 22 december
Tentoonstelling schilderijen

Mien Snijders
Mariendael

6 november
Live: The Dynamite Shadows 

50 jarig bestaan
De Beurs

6 november
Paranormale beurs

Meerschot

9 november
Lezing “Gezond Lopen”

de Beckart

11/12/13 November
Pre Apres-skiweekend

Café ‘t Pumpke

11 november
Pre-carnaval party

de Werf

12 november
Joris Linssen en Caramba

Mariendael

12 november
Band: 100% Katoen

Café Van Ouds

12 november
Elf-Elf bal
De Beurs

12 november
1 jarig bestaan

Café Oud Nijnsel

12 november 
Vrije Dansavond

Danscentrum Cultura

13 november
Intocht Sint Nicolaas

Centrum Sint-Oedenrode

13 november
Bridge-Drive

Rodekruis / Lions
De Beckart

14 november
“Het Edelhert”

Lezing door Chris Achterberg
Kringloopcentrum

d’n einder

15 november
Spiritueel tekenaar
Leef en Vind Olland

16 november
Roois Biergilde
Café Van Ouds

17 november
Samen muziek maken

Leef & Vind Olland

18 november
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura

18/19 november 
11 - 11 Bal Skrothupke

live muziek
Café Oud Rooij

18 t/m 20 november
Flugel Ski Party
Café d’n Toel

20 november
Receptie Prins ???

Zalencentrum De Beurs

20 november
Mathieu Dirven Koffieconcert

Kasteel Henkenshage

20 november
Olat wandelsport

vereniging
Nijnsel (De Vresselse Hut)

20 november
Koopzondag Winkels open
Centrum Sint-Oedenrode

20 november
Zwarte Pieten op  kinderboerderij

Kinderboerderij Kienehoeve

20 november
Apres Ski Party

DJ Jerome ‘Sex met die kale’
Café D’n Toel

20 november
NJA najaarsconcert

Mariendael

22 november
Filmclub - Sound of Music

Odendael

23 november
Excursie KBO

Boxtel

25 - 27 november
Topprogramma Klompenklets

De Beurs

25 november
Fireman party
Cafe D’n Toel

25 november
De wereldberoemde DJ Jean

Oud Rooij

26 november
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura

27 november
Open Rooise

Cross- en Trimcompetitie
Park Kienehoef

27 november 
Brian Christopher

Café Van Ouds

30 november
Sinterklaasavond

de Beckart

1 december
Bourgondische Pelgrimstocht

De Pelgrim

1 december
Helmondse Liederentafel

Odendael

  3 december 
Tienerdisco
  The Joy 

3 december 
Dansen in Odendael

  Odendael 

8 - 29 december 
Oud Rooij Driebanden

kersttoernooi 
Oud Rooij 

10 december 
Titelveiling

  Café Van Ouds 

10 december 
  Opening kerststal 
lampionnenoptocht

  Kinderboerderij Kienehoeve 

  11 december 
Winterbraderie 

  Centrum 
Sint-Oedenrode

13 december
Spiritueel Tekenaar
Leef en Vind Olland

13 december
Kerstmarkt 
Odendael

13 december
Kerstviering KBO

Odendael

14 december 
Gezellige “Kerstviering” 

De Beckart 

15 december 
Vuurwerkshow 

De Neul 

16 - 18 december  
Sjamanendrum maken

Leef en Vind

16 december 
Oudejaarviering KBO 

Odendael 

17 december 
Kookdemo Huijberts Keukens

Huyberts Keukens 

17 december 
Wildrikken Skrothupke

Café Oud Rooij 




